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ABSTRAKT 

STůRÝ Petr: Výroba plechu držáku projektoru 
 
Diplomová práce pUedkládá návrh technologie výroby držáku projektoru z ocelového plechu 
11 γβ1 o tlouš[ce β mm. Vzhledem k velkému počtu kus] a výrobním tolerancím byla 
variantním Uešením zvolena jako nejoptimálnEjší možnost výroba postupovým sdruženým 
nástrojem s pomocí technologií stUíhání a ohýbání. Byla posouzena technologičnost, určen 
postup výroby a provedeny technologické a kontrolní výpočty. Dle celkové tváUecí síly  
2 000 kσ byl zvolen mechanický lis δDC β50 od firmy Šmeral Brno a.s. s nominální silou 
2 500 kσ a jako polotovar pás plechu ze svitku, který bude do stroje dodáván pomocí 
podávacího zaUízení. Součást bude vyrábEna v šesti krocích. Technicko-ekonomickým 
zhodnocením byla jeho finální cena pUi velikost série β50 000 kus] za rok stanovena  
na γ0,Ř0 Kč. 

Klíčová slovaμ postupový sdružený nástroj, stUíhání, ohýbání, ocel 11 321, plech 

ABSTRACT 

STůRÝ Petr: Production of a part of the data projector bracket 
 
The diploma thesis presents technology production design of a data projector bracket  
made of 2 mm thickness 11 321 steel plate. Considering the large production quantity  
and maximum tolerable deviations, a progressive die tool along with cutting and bending was 
chosen as the optimal solution for this type of production, based on a variant solution. 
Technological aspects were assessed, the production process was established, and technological 
and control calculations were performed. According to the total forming force of 2 000 kN,  
the LDC 250 mechanical press with a nominal force of 2 500 kσ, manufactured in Šmeral Brno 
a.s., was chosen to meet the production requirements. The chosen material in a form of metal 
sheet coils will be supplied to the machine by a feeding device. The article will be manufactured 
in six steps. Based on technical-economic evaluation, the final price of a single piece in a series 
of 250 000 pieces per year was set at γ0,Ř0 Kč. 

Keywords: progressive die tool, cutting, bending, 11 321 steel, sheet metal. 
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ÚVOD [1], [2] 

Výroba součásti se liší dle požadavk] finálního výrobku, do kterých spadají i parametry 
týkající se velikosti série, kvality a tvarové složitosti. σa základE toho se volí jedna 
z pUíslušných technologií výroby, které jsou rozdílné jak jednotlivými kroky, časovou 
náročností, tak i stupnEm do jakého je možné je zautomatizovat. Z d]vodu zvyšování nárok] 
dochází v dnešní dobE ve strojírenství k modernizaci. Hlavním cílem je zvýšení produktivity, 
zlepšení výrobních postup] a snížení finančních náklad]. Mezi základní čtyUi typy technologií 
patUí svaUování, odlévání, obrábEní a tváUení.  

TváUení by se obecnE dalo označit za pomyslnE vrcholný zp]sob výroby umožOující nejvEtší 
flexibilitu, pUi kterém nastává zmEna tvaru polotovaru pUi vzniku minimálního odpadu.  
PUi dodržení správných postup] se zvyšuje výdrž a odolnost výsledného produktu a zpravidla 
nedochází k porušení materiálu. DElí se na tváUení plošné a objemové.  

Plošné probíhá pUevážnE za studena, pUičemž polotovar (tabule či svitek plechu), je pUetváUen 
p]sobením vnEjších sil do prostorového tvaru pUi zanedbatelné zmEnE tlouš[ky. Hlavními 
technologiemi jsou stUíhání, ohýbání, rovnání, pUípadnE tažení. σa obrázku 1 jsou zobrazeny 
pUíklady součástí vyrábEných plošným tváUením. 

 
 
. 
 

 

τbr. 1 PUíklady součástí vyrábEné plošným tváUením [β] 
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1 ROZBOR ZůDÁNÍ [4], [5], [6], [7] 

Tešenou součástí je vrchní díl držáku projektoru (obr. 2), který slouží k jeho bezpečnému  
a kvalitnímu uchycení ke stropu místnosti.  Celá sestava (obr. 3) se skládá z horní a dolní 
poloviny, které jsou spojeny prostUednictvím profilu a sešroubovány. Vzhledem  
k r]znorodým podmínkám v promítacích prostorách, je držák navržen tak, aby se vypoUádal 
s r]znými architektonickými typy strop] ĚsklonEnými, klenutýmiě a umožnil tak natočení  
i v rozmezí в 70°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samotná součást (obr. 4) je vyrábEna z plechu o tlouš[ce β mm a díky svému umístEní  
se na ni nevztahují pUíliš velké pevnostní nároky. Základna se v tomto pUípadE nachází  
nad uchyceným pUedmEtem, proto není zapotUebí vyšších rozmErových či geometrických 
pUesností. τbsahuje čtyUi otvory o pr]mEru Ř mm pro uchycení ke stropu a jeden o pr]mEru  
β0 mm pro pUivádEní kabel] smErem k projektoru. Dále se zde vyskytují dva ohyby  
s úhlem λ0° a délkou 110 mm. σa každé z tEchto ohnutých ploch se nachází Uada otvor],  
u kterých musí být dodržena souosost dle výkresové dokumentace. 

U volby materiálu, je d]ležité zohlednit 
skutečnost, že se jedná o velkosériovou výrobu, 
proto je d]ležité vybrat vhodnou a lehce dostupnou 
ocel. Vzhledem k tomu, že díl nebude vystaven 
velkému zatížení (pUedepsaná maximální nosnost 
30 kg), není zapotUebí vysokých mechanických 
vlastností. Dále musí být zajištEn správný postup 
výroby s minimálním poškozením z d]vodu 
následné povrchové úpravy lakováním ĚRůδ λ005 
– barva černáě. 

Výše uvedeným požadavk]m nejlépe vyhovuje 
nelegovaná jakostní ocel s označením DC01, která 
je vhodná pro tváUení za studena a pro výrobky 
s plánovanou povrchovou úpravou. PUehled 
mechanických vlastností a chemického složení je 
uveden v tabulce 1 a 2. 

 

 

 

Obr. 3 Držák projektoru [5] τbr. β Horní díl držáku [4] 

Obr. 4 Tešená součást 
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Tab. 1 Základní mechanické vlastnosti oceli DC01 [7]. 

Materiál Ocel DC01 (1.0330) 

Mechanické 
vlastnosti 

Mez pevnosti Rm 
[MPa] 

Tažnost ů [%] Mez kluzu Re [MPa] 

270-410 28 280 
 

Tab. β Základní chemické složení oceli DC01 [7]. 

Materiál Ocel DC01 (1.0330) 

Chemické 
složení 

Uhlík – Cmax [%] 
Mangan – Mnmax 

[%] 
Síra – S [%] Fosfor – P [%] 

0,12 0,6 0,045 0,045 

1.1 Varianty Uešení [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20]  
Výrobu zvolené součásti lze provést mnoha zp]soby, pUi kterých je nutné zohlednit nEkolik 

aspekt]. εezi nejd]ležitEjší patUí dodržení stanovených rozmEr] a jejich tolerancí, ale také 
hospodárnost výroby a velikost celé série. Jednou z možností, jak docílit výsledného tvaru, je 
využití technologie odlévání. 

τdlévání je realizováno pUivedením roztaveného materiálu do pUedem pUipravené formy  
a jeho ztuhnutím (obr. 5). S pUihlédnutím  
na zvolenou součást a jeho tlouš[ku je možné použít 
metodu tlakového lití, kdy dochází ke vstUikování 
taveniny vysokou rychlostí za vysokého  
tlaku. Hlavní výhodou je výroba tenkostEnných  
a tvarovE složitEjších odlitk], dále získání dobrých 
pevnostních vlastností a vysoké pUesnosti. 
σevýhodou je vysoká cena formy, časová náročnost 
pUípravy procesu a také zvolení nevhodné oceli. 
εezi další nevýhody patUí napUíklad problémy se 
smrš[ováním pUi tuhnutí, nebezpečí výskytu 
vnitUních vad nebo vznik pnutí. Pro svou nízkou 
efektivnost a velikost výrobní série, není vhodná pro 
danou výrobu. 

Vzhledem k daným nárok]m a použitému materiálu je vhodnEjší nejdUíve vytvoUit rozvinutý 
tvar s pomocí metod: 
• Tezání laserem – se uskutečOuje zaostUením rovnobEžného paprsku laseru do konkrétního 

místa – ohniska (obr. 6). εateriál se nataví  
a účinkem pracovního plynu je poté odveden 
z místa Uezu, tím lze dosáhnout vysokých 
pUesností. Využívá se pro plechy od 0,5 mm  
do 30 mm v závislosti na druhu materiálu. 
Dalšími výhodami jsou snížení zbytkového 
odpadu, zvýšení produktivity, ménE ovlivnEná 
tepelná oblast, kvalitní Uez a napU. vysoké Uezné 
rychlosti. τproti tomu je nevýhodou poUízení 
drahého zaUízení, dodržování pUedepsané 
údržby a vysoké provozní náklady. Vzhledem 
ke své flexibilitE se využívá spíše pro sériovou 
výrobu.  

Obr. 6 Laserové Uezání [9] 

Obr. 5 Odlévání do pevné formy [8] 
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• Vysekávání – je technologie (obr. 7), pUi které je hlavním principem vtlačování razníku 
smErem do matrice. Hlavními výhodami jsou 
zde rychlost stroje Ěaž 1600 zdvih] za minutu), 
dosažení vysoké pUesnosti (± 0,1 mmě a široká 
škála používaných nástroj], které se využívají 
napUíklad pro dElení nebo dErování plech]  
až do tlouš[ky Ř mm bez vzniku tepelnE 
ovlivnEné oblasti. σevýhodou je zde zajištEní 
proškoleného pracovníka, drahé zaUízení nebo 
jeho hlučnost, která se zvyšuje s nar]stající 
rychlostí. Dále je nutné kontrolovat vzniklé 
otUepy u vnEjších ploch nebo sledovat 
snižování kvality, které je zapUíčinEno 
postupným opotUebováním razník] pUípadnE 
technickými defekty stroje. Tato metoda je 
vhodná spíše pro kusovou výrobu. 

• Tezání vodním paprskem – probíhá pomocí vysokotlakého vodního paprsku, který vzniká 
pUemEnou vody v hydraulické jednotce složená 
z vodního čerpadla a multiplikátoru (obr. 8). 
Poté se nasmEruje potrubím do Uezací hlavy. 
V pUípadE potUeby je možné zvýšit jeho výkon 
pUidáním abrazivních částic, které lze 
recyklovat. Touto metodou se Uezají materiály 
až do tlouš[ky β50 mm bez tepelnE nebo 
mechanicky namáhaných oblastí a bez vzniku 
vnitUního pnutí. Další jeho výhodou je vysoká 
pUesnost (± 0,1 mmě a kvalita vznikajících Uez] 
bez nutnosti dalšího opracování. Hlavní 
nevýhodou je kontakt s vodou, který m]že 
zp]sobit i pUípadnou zmEnu barvy nebo 
znečištEní materiál] a zvyšuje náchylnost  
na korozi, proto je d]ležité kovové materiály 
ošetUit a ochránit je. 

• StUíhací nástroj – slouží ke zhotovení výstUižku p]sobebním protilehlých hran stUižník]  
a stUižnic, kdy dochází bu@ k dErování 
vnitUních otvor] nebo k vystUihování vnEjších 
obrys] součásti. PUíklad takového nástroje je 
zobrazen na obrázku λ, který v tomto pUípadE 
vykonává na jeden zdvih stroje pouze dvE 
operace. V prvním kroku je polotovar, tabule 
plechu nebo svitek, vložen na pás, kterým  
se dopraví k dalším fázím procesu. Poté  
se vytvoUí malý otvor a na závEr se vystUihne 
celý výstUižek. Hlavní výhodou je oproti 
pUedchozím metodám rychlejší výroba, vysoká 
kvalita a pUesnost a snížení náklad] v pUepočtu 
na jeden kus. σevýhodou je zde složitá 
konstrukce nástroje a jeho cena. 

 

Obr. 9 StUíhací nástroj [16] 

Obr. 7 Vysekávací zaUízení [11] 

Obr. 8 Vodní paprsek [13] 
] 
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Po vytvoUení rozvinutého polotovaru je dalším krokem ohnutí součásti do požadovaného tvaru, 
které lze zajistit následujícími zp]sobyμ 
• τhnutí na ohýbačkách – se používá pro pUetváUení plechu do prostorového tvaru 

p]sobením vnEjší síly (obr. 10). εateriál se 
vloží do nástroje a upne pomocí horní čelisti.  
σáslednE poté se pomocí pUední ručnE 
odklápEcí části ohne do požadovaného úhlu – 
součástí bývá i nastavitelný úhlový doraz. 
Hlavní pUedností tEchto stroj] je jejich nízká 
hmotnost, která umožOuje snadnEjší pUenášení 
na jakékoliv výrobní místo. Další výhodou je 
jejich nízká poUizovací cena, snadno 
smontovatelné segmentové nástroje, lehká 
údržba a jednoduché nastavení.  Oproti tomu  
se ohýbačky využívají pUevážnE pro malé 
tlouš[ky plech] a jsou vhodné spíše pro 
kusovou výrobu. 

• τhnutí v ohraOovacím lisu – se provádí pohybem horního nástroje, který se spouští 
smErem ke spodní matrici, za účelem docílení 
výsledného ohybu (obr 11). V současnosti 
dochází ke zmodernizování této technologie, 
kdy se ke zvýšení efektivity a produktivity 
využívá programovatelných robot], které 
zároveO eliminují i chyby zp]sobené lidským 
faktorem. Hlavní výhodou je vysoká pUesnost 
zhotovených součástí díky možnosti korekce 
odpružení a také zajištEní pozice plechu  
o zadní dorazy (šest nastavitelných os). 
PodobnE jako u ručních ohýbaček je i zde 
snadná výmEna nástroj] a samotné seUízení 
stroje. σevýhodou je poUizovací cena a opEt 
využitelnost pUevážnE v kusové výrobE. 

• Ohýbací nástroj – pracuje na podobném principu jako nástroj stUíhací, kdy na jeden zdvih 
stroje lze zhotovit jednu nebo více operací 
(obr. 12). PUetvoUení materiálu nastává po 
pUekročení meze kluzu p]sobením ohybníku, 
který vtlačuje plech smErem do ohybnice. 
Hlavní výhodou tohoto zp]sobu je oproti 
pUedchozím metodám rychlejší a spolehlivEjší 
výroba s dodržením požadovaných pUesností  
i kvality součásti. τproti tomu je nevýhodou 
jeho komplikovaný návrh, kdy je nutné 
zohlednit použití konstrukčních prvk] jako 
vodících sloupk], pouzder, pUidržovače  
a pUípadnE i hledáčk] pro správné zajištEní 
plechu, a tím i jeho poUizovací cena. 

σa základE pUedešlých informací a velikosti série je nejvhodnEjší zvolit, pro získání vyšší 
produktivity a efektivity, metodu výroby postupovým sdruženým nástrojem, který v tomto 
pUípadE vznikne spojením stUíhacího a ohýbacího. Na daný nástroj se zamEUí jednotlivé části 
této práce.  

Obr. 10 Ruční ohýbačka [18] 
] 

Obr. 11 τhraOovací lis [19] 

τbr. 1β τhýbací nástroj [20] 
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2 TECHNOLOGIE STTÍHÁNÍ ů OHÝBÁNÍ [21], [22], [23] 

Zvolenou metodou je výroba postupovým sdruženým nástrojem (obr. 13), který umožOuje 
kombinovat více technologií ĚnapU. stUíhání, dErování, ražení, ohýbání a taženíě. BEhem 
probíhajícího procesu se pás plechu pUi každém zdvihu posune právE o jednu operaci Ěpočet 
operací záleží na složitosti koncového výrobkuě. Využívá se hlavnE pUi hromadné výrobE 
z d]vodu zvýšení produktivity a vyšších nárok] na pUesnost. Hlavní nevýhodou je zde návrh 
samotného nástroje, protože je zapotUebí se obeznámit se všemi možnými aspekty jako 
napUíklad rozvržení výstUižk] na páse, výhodami a nevýhodami jednotlivých technologií nebo 
pUípadnE volbou materiálu apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

2.1 StUíhání [1], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30] 
StUíháním se rozumí proces, bEhem kterého se plech či jeho části oddElují za účelem dosažení 

požadovaného tvaru a rozmEr]. K oddElování dochází p]sobením nástroje dostatečným tlakem 
na určitou plochu, aby pUekonal odpor materiálu. Skládá se ze stUižníku a stUižnice a rozdElují 
se dle typu konstrukce, napUíklad v závislosti, pod jakým úhlem jsou nože upevnEny 
(nejbEžnEjší rovnobEžné nože). Celý proces se člení do tUí základních fází (obr. 14). 

 

 Obr. 14 Základní fáze stUíhání [1] 

První fáze Druhá fáze TUetí fáze 

z 

叶d 

叶D 

Obr. 13 PUíklad postupového nástroje [22] 
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V první fázi začíná stUižník pomalu pronikat do materiálu bez jeho výraznEjšího  
porušení (hloubka se uvádí 5-8 % a závisí na mechanických vlastnostech). Vzniká zde pouze 
pružná deformace doprovázená zeslabením tlouš[ky a zaoblením stUižné plochy Ěobr. 15a).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ve druhé materiál vniká dál smErem do stUižnice a díky pUekročení hodnoty meze kluzu  
se dostává do oblasti plastické deformace Ěobr. 15b) a vzniku tzv. čistého stUihu. BEhem tUetí 
fáze dosáhne vyvolané napEtí meze pevnosti ve stUihu a na hranách se začínají tvoUit malé 
trhlinky, které se dalším pronikáním nože postupnE šíUí dále až do okamžiku lomu (obr. 15c)  
a odtržení materiálu. Výsledný díl neboli výstUižek je poté vytlačen ze stUižnice. 

D]ležitým aspektem, na který je u stUíhání dbán d]raz, je stUižná plocha. Její finální tvar je 
ovlivnEný zejména vlastnostmi zpracování materiál], dále pak napUíklad v]lí mezi stUižníkem 
a stUižnicí, tvarem součásti nebo technickým stavem stroje. Svoji roli hraje i velikost síly  
a použití pUidržovače. NejvEtší a nejd]ležitEjší částí, která slouží k určení její kvality, je pásmo 
lomu. To bývá rozdEleno pásmem otEru (obr. 15d), které vzniká tUením pUi protlačení materiálu 
stUižnicí. σa závEr procesu m]že dojít p]sobením spodního nože ke vtisku (obr. 15f) pUípadnE 
ke vzniku otUepu (obr. 15g). D]sledkem toho, že se materiál bEhem celého procesu trvale 
deformuje, dochází ke snižování jeho tvárnosti a rozšíUení oblasti zpevnEní (obr. 15e), kterou 
lze pUípadnE odstranit vyžíháním nebo tUískovým obrábEním.  

BEhem stUíhání v uzavUeném nástroji dochází pronikáním nože ke zmEnám ve stavech 
napjatosti, viz obrázek 16. V bodE ů p]sobí nejvEtší tahové napEtí j1 a tlakové napEtí j3, které 
je rovno pUibližnE polovinE jeho velikosti ĚzjištEno na základE praktických zkoušekě:  購戴 噺 伐 購怠に  岷警鶏欠峅                                                                                                                            Ěβ.1ě 

Z toho vyplývá, že maximální smykové napEtí je rovnoμ 酵陳銚掴 噺 購怠 伐 購戴に 噺 ぬに ゲ 購戴 岷警鶏欠峅                                                                                             Ěβ.βě 

Kolmo na rovinu maximálního smykového napEtí p]sobí také kladná normálová složka 購津, 
která podporuje šíUení trhlin a jejich rozevírání. Z d]vodu zmEn orientace kUivosti u vrstevnic 
v plechu smErem do stUedu materiálu dochází k natáčení roviny maximálního smykového 
napEtí, vzniká kUivka pUipomínající ve vEtšinE pUípad] písmeno „S“. SmErem do stUedu 
materiálu se mEní i pomEr hlavních napEtí 購怠 a 購戴. V bodE „B“ lze pak Uíct, že zde vyhovují 
podmínky prostého smyku, tedy že 購怠 噺 】伐購戴】 a 購態 噺 ど. 

a) 

b) 

c) 

d) 

c) 

e) 

f) 

P 

g) 

Obr. 15 Vzhled stUižné plochy [1]  

Ra = 0,Ř až 3,2 

Ra = γ,β až 6,γ 
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2.1.1 StUižná v]le [24], [25], [28], [29], [30], [31], [32], [33] 

StUižná v]le je obecnE známý parametr vymezující vzdálenost mezi razníkem a matricí, který 
se volí nejčastEji na základE geometrických tolerancí výchozího dílu, druhu stUíhaného 
materiálu a jeho tlouš[ky – obvykle v rozmezí γ-20 %. PUi nedodržení její rovnomErnosti  
po celém obvodu stUihu m]že dojít ke vzniku povrchových vad, ostUin, otUep] nebo pUípadnE 
k poškození celého nástroje. PUi optimální hodnotE pozitivnE ovlivní kvalitu hran součástí, 
stUižnou sílu a zároveO i prodlouží životnost nástroje. Z experimentálních zkoušek 
uveUejnEných ve vEdeckém článku [29] lze Uíct, že úroveO opotUebení stUižníku se témEU úmErnE 
snižuje se zvEtšující se v]lí (obr. 17), ale na druhou stranu se zvyšuje s výrobní sérií. SoučasnE 
platí, že čím vyšší je jeho tvrdost, tím je nižší opotUebení (obr. 17 vlevo 50 HRC, vpravo  
55 HRC). 

 

 
 
 

 

Obr. 16 Schéma napjatosti a deformace [1] 
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Obr. 17 Závislost velikosti stUižné v]le na čelním opotUebení razníku [31] 

Velikost 
výrobní 

série [ks]: 
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Pro plechy do tlouš[ky materiálu γ mm se stUižná v]le vypočítá dle následujícího vzorce: 懸 噺 に ゲ 権 噺 潔 ゲ 嫌待 ゲ ど┸ぬに ゲ 紐酵椎鎚 噺 潔 ゲ 嫌待 ゲ ど┸ぬに ゲ 紐ど┸ぱ ゲ 迎陳 岷兼兼峅                                         Ěβ.γě 
kde: z – stUižná mezera [mm] 

 c – součinitel závislý na druhu stUihání Ěinterval 0,005 - 0,035) [-] 
 s0 – tlouš[ka materiálu [mm] 
 酵椎鎚 – pevnost materiálu ve stUihu [εPa] 
 Rm – mez pevnosti v tahu [MPa] 

Správná velikost stUižné mezery Ěobr. 18bě zaručí vytvoUení kvalitní plochy i dodržení 
pUedepsané pUesnosti celého výstUižku s využitím minimální síly Ědojde k pUesnému  
spojení trhlin, které vznikají bEhem procesuě. V pUípadE menší v]le (obr. 18a) dochází 
k výraznému nár]stu stUižné 
práce oproti pUedchozímu 
zp]sobu. σa obrázku 19 je 
zobrazen graf p]sobení 
stUižné síly v závislosti  
na dráze razníku, ze kterého 
vyplývá, že m]že dojít  
ke zvýšení stUižné práce až  
o 40 % (určí se jako velikost 
plochy pod kUivkouě. 
ZároveO se snižuje plastická 
deformace v první fázi  
a nástroj se vzhledem 
k vEtšímu namáhání rychleji 
opotUebovává.  

τproti tomu pUi velké v]li 
(obr. 18c) p]sobí na začátku procesu deformace velká, dochází tedy ke značnému pUetvoUení  
a také k částečnému vtahování materiálu do mezery. Toto Uešení je spojeno se vznikem ostUin 
nebo otUep] na spodní stranE stUižné plochy.  

 
 

 

Dráha stUižníku [mm] 

Obr. 18 Vliv stUižné v]le [24] 

a) c) b) 

z z z 

Obr. 19 Závislost síly na velikosti stUižné mezery [32] 
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2.1.2 RozmístEní výstUižk] [29], [30], [34], [35], [36], [37] 

PUi hromadné výrobE je d]ležité k ušetUení náklad] snížit technologický odpad na minimum. 
Jedná se o zbytkový materiál, který vzniká vnE dané součásti, proto je nutné správnE navrhnout 
rozmístEní na páse plechu, aby došlo k co nejvEtšímu využití. Toho lze dosáhnout napUíklad 
zmenšením rozmEr] m]stk], bočního odpadu nebo pUípadnE i zmEnou tvaru výstUižku, pokud 
nedojde k ovlivnEní jeho funkčnosti Ěobr. 20). 

StejnE jako plánování jakéhokoliv výrobního procesu má rozvržení pás] obvykle mnoho 
možných Uešení. S ohledem na r]zné funkce, tvarovou složitost, materiály a požadavky, 
existuje nEkolik základních typ], které se v dnešní dobE nejčastEji využívají. Mezi hlavní 
rozdElení patUí pUímé, využívané pro jednoduché součásti Ěobr. 21aě, šikmé, pro součásti  
tvaru L (obr. 21bě, vstUícné, pro součásti tvaru T, U, E Ěobr. 21c) anebo napUíklad jednoUadé  
a dvouUadé. PUi volbE typu je zapotUebí zohlednit i celkový technologický postup výroby 
vzhledem k možným problém]m pUi konstrukci nástroje. 

 
 

 

StUíhání se provádí z polotovaru Ěnavinutý svitek či tabule plechuě a doporučuje se, aby 
využití nebylo menší než 60 %. Vypočítá se dle vzorceμ 考 噺 鯨塚鯨椎鎮 ゲ などど 岷ガ峅                                                                                                                            Ěβ.4ě 

kde: 考 – využití materiálu [%]  鯨塚 – celková plocha výstUižk] [mm2]   鯨椎鎮 – plocha pásu plechu [mm2] 

 

Obr. 20 ZmEna tvaru výstUižku ke snížení odpadu [34] 

Rozteč posuvu 

a) b) 

Obr. 21 Základní rozmístEní výstUižk] na pásu plechu [34] 

c)  
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V současnosti se, díky vysoce 
konkurenčnímu svEtovému trhu, 
stalo problémem včasné dodání 
výrobk] na trh, proto je zapotUebí 
časový interval pro vývoj 
produktu, od návrhu výroby až 
po samotný prodej, co nejvíce 
zkrátit. Hlavním problémem je 
zde návrh postupového nástroje 
a pUedevším rozvržení pásu. 
K tomu lze využít tzv. princip 
superpozice, který je založen  
na rozložení stUižník] a je 
vyhodnocován na základE tUí 
faktor], do kterých patUí  
počet fází, vyvažování moment] 
a stabilita pásu. 

σejdUíve je nutné vyUešit počet krok], které jsou zapotUebí k dokončení výrobku, dále 
množství stUih] a jejich umístEní. σa obrázku 22 je pUíklad zobrazení stUižník] (P1 – P8) 
využívajících se pUi výrobním procesu, z kterého lze snadno zjistit jakoukoliv jejich možnou 
kolizi. Celý tento postup se snaží dle daných pravidel posoudit a eliminovat všechna existující 
Uešení a vybrat z nich jen ta nejvhodnEjší. DElí seμ 
• σávrh – je základním krokem, pUi kterém se provádí navrhování všech stUižník] 

potUebných k vytvoUení výrobku dle požadavk].  
• Rozvržení – se člení do tUí částí, podle kterých se razníky umístí do jednotlivých částí 

procesu. σejdUíve se na základE vztah] mezi sebou a jejich charakteristikou rozdElí do 
pEti skupin na pUednostní Ěmusí být použity jako první – PŘ a poté P6 a P7ě, koncová 
Ějako poslední – P1, P2 a P3ě, současnE probíhající Ěmohou být použita zároveO – P6, P7 
a P4, P5ě, sekvenční ĚnEkteré stUihy musí být provedeny pUed jinými – P2 pUed P4, P5)  
a výhradní Ěnesmí být ve stejné fázi – P1, Pβ nebo Pβ, Pγ či Pβ a P4, P5). σáslednE poté 
se stUižníky dle určitých pravidel uspoUádají do pUíslušných krok] a vyhodnotí.  
σa závEr se vyberou nejlepší možné varianty. 

• Hodnocení – se provádí u vybraných proveditelných Uešení (pUíklad zobrazen na obr. 23) 
a slouží k nalezení nejvhodnEjšího z nich. 

  

Obr. 22 Metoda superpozice [36] 

P1 

P2 

P3 

P4 P5 

P6 

P7 

P8 

Obr. 23 Proveditelná Uešení [36] 
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2.2 Ohýbání [1], [26], [28], [29], [34], [38], [39] 

τhýbání je další technologie patUící do plošného tváUení, pUi které dochází k trvalému 
pUetvoUení p]vodního polotovaru bez výrazné zmEny pr]Uezu. To vzniká díky p]sobení 
lokálních sil nebo ohybových moment] vlivem ohýbacích nástroj] – ohybník] a ohybnic.   
σa vnitUní stranE ohybu se vlákna stlačují v podélném smEru a roztahují ve smEru pUíčném,  
u vnEjší strany je tomu naopak. PUi ohýbání širokých plech] ĚšíUka plechu je vEtší nebo  
rovna trojnásobku jeho tlouš[kyě 
se pUíčný pr]Uez materiálu 
nedeformuje, protože zde proti 
deformacím p]sobí odpor 
materiálu velké šíUky (obr. 24). 
PUetvoUení v pUíčném smEru je 
tedy nulové 綱態 噺 ど a platí rovinná 
napjatost v krajních bodech. 

Samotný proces ohýbání 
probíhá až pUi pUekročení meze 
kluzu, tedy pUi pUechodu z pružné 
oblasti do plastické. V první  
fázi, kdy nástroj začíná p]sobit  
na materiál, vzniká pružná 
deformace (obr. 25aě. Jedná se 
oblast pod mezí kluzu, ve které 
stále platí Hook]v zákon. Pokud 
se v tomto momentE zastaví 
p]sobení silového zatížení, materiál se vrátí do p]vodního stavu. PUi dalším p]sobení nástroje, 
napEtí v krajních bodech pUekročí hodnotu meze kluzu Ěobr. 25bě a nastává pružnE plastický 
ohyb (obr. 25c). To znamená, že v této fázi stále existuje oblast vnitUních vláken v pružném 
stavu. V poslední fázi nastává plastický ohyb se zpevnEním (obr. 25d). 

 

Jedním z významných faktor] týkající se technologie ohýbání je neutrální osa. Jedná se  
o pUechod mezi tahovým a tlakovým napEtím, kde nep]sobí žádné napEtí a nedochází 
k deformaci vláken. Se začínajícím účinkem ohýbacího nástroje se osa pUesouvá ze stUedu 
pr]Uezu k vnitUnímu ohybu Ěobr. β6ě. Toto pravidlo neplatí v pUípadE, když je polomEr vnitUního 
ohybu 迎待 半 なに ゲ 嫌, v tomto pUípadE se poloha osy nezmEní. 

Obr. 24 Schéma napjatosti a deformace pUi ohybu 
širokých pás] [1] 

j2 

j3 

j2 

j1 

i1 

i3 

i1 

i3 

Obr. 25 Rozložení napEtí v jednotlivých fázích ohybu [1] 

j1s jK jK j1s =jK = je 

a) b) c) d) 
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1 – oblast pružné deformace; β – oblast plastické deformace se zpevnEním; x – součinitel 
posunutí neutrální osy; と – polomEr neutrální osy; R0 – polomEr ohybu; け – úhel ohnutého 
úseku; g – úhel ohybu; l1, l2 – rovné úseky 

 
 
PolomEr neutrální osy 貢津 pUi ohýbání širokých plech] Ě決 伴 ぬ ゲ 嫌) se vypočítá: 貢津 噺 迎待 髪 捲 ゲ 嫌 岷兼兼峅                                                                                                                    Ěβ.5ě 

kde: R0 – vnitUní polomEr ohybu [mm] 
       x – součinitel posunutí neutrální osy [-] 

Tab. 3 Závislost součinitele x na pomEru ohybu a tlouš[ky materiálu [38] 迎待【嫌 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

x 0,320 0,350 0,380 0,420 0,445 0,470 0,475 0,478 0,480 

Hlavní význam hraje pUi výpočtu stanovení délky polotovaru, která se vypočítá jako součet 
jednotlivých rovných a ohnutých úsek] dané součásti (obr. 27). Délka ohnutých úsek]  
se vypočítá dle vztahuμ 健待 噺 講なぱどソ ゲ 紘 ゲ 貢津 噺 講なぱどソ ゲ 紘 ゲ 岫迎待 髪 捲 ゲ 嫌岻 岷兼兼峅                                                                   Ěβ.6ě 

kde: 紘 – úhel ohnutého úseku Ě紘 噺 なぱどソ 伐 糠岻 [°] 
        糠 – úhel ohybu [°] 

Celková délka polotovaru potom budeμ 健頂 噺 布 健追沈津
沈退怠 髪 布 健墜珍陳

珍退怠 噺 健追怠 髪 健追態 髪 橋 髪 健追津 髪 健墜怠 髪 健墜態 髪 橋 髪 健墜陳 岷兼兼峅                       Ěβ.7ě 

Obr. 25 Schéma ohýbání a neutrální osa [36] 

Obr. 26 Schéma ohýbání a neutrální osa [38] 
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2.2.1 Minimální a maximální polomEr ohybu [1], [34], [38] 

εinimální polomEr ohybu je takový polomEr, pUi kterém ještE nedojde k pUekročení meze 
pevnosti Rm na vnEjší stranE, nedojde tedy vzniku lomu. Jeho hodnota závisí na nEkolika 
aspektech použitého materiálu, které jsou napUíklad plastičnost, zp]sob ohýbání, úhel ohybu 
pUípadnE jeho šíUka a tlouš[ka. Velikost trvalé pomErné deformace vyvolané tečným tahovým 
napEtím v krajních vláknech je dána vztahemμ 綱痛陳銚掴 噺 健態 伐 健待健待 噺 迎態 ゲ 糠 伐 貢津 ゲ 糠貢津 ゲ 糠 噺 岫迎怠陳沈津 髪 嫌岻 ゲ 岾迎怠陳沈津 髪 嫌に峇岾迎怠陳沈津 髪 嫌に峇 噺 嫌に ゲ 迎怠陳沈津 髪 嫌 岷伐峅  Ěβ.Řě 

kde: 健態 – délka vnEjší vrstvy ohybu [mm] 
      健待 – délka vnitUní vrstvy ohybu [mm] 

         迎態 – polomEr vnEjší čísti polotovaru [mm] 
      糠 – úhel ohybu [°] 

 εinimální polomEr ohybu se poté vypočítáμ 迎怠陳沈津 噺 嫌に ゲ 磐 な綱痛陳銚掴 伐 な卑 噺 系 ゲ 嫌 岷兼兼峅                                                                                     Ěβ.λě 

kde: C – součinitel určený dle tab. 4 na základE volby materiálu, mEní se i se smErem 
              anizotropie a se zpevnEním [-] 

Tab. 4 Závislost součinitele c na materiálu [1] 

Materiál εEkká 
ocel 

εEkká 
mosaz 

Hliník Dural 
εEkká 
mE@ 

C [-]  0,5 – 0,6 0,3 – 0,4 0,35 3 – 6 0,25 

Maximální polomEr ohybu je polomEr, pUi kterém dochází k první trvalé plastické deformaci 
v krajních vláknech. σapEtí zde pUekročí hodnotu meze kluzu 購賃. Pokud by velikost polomEru 
ohybu byla vEtší, nastává jen elastická deformace a materiál se vrátí zpEt do svého p]vodního 
tvaru. Jeho velikost se vypočítáμ 迎怠陳銚掴 噺 嫌に ゲ 磐 継購賃 伐 な卑 岷兼兼峅                                                                                                      Ěβ.10ě 

kde: E – modul pružnosti v tahu [MPa] 
 

Obr. 27 Schéma pro určení délky polotovaru [β9] 

l 1
 

l3 
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2.2.2. Odpružení [1], [32], [40], [41], [42] 

Jedním ze zákon] platící pUi tváUení za studena, je i zákon odpružení (obr. 28), který Uíká, že 
celková deformace potUebná k vytvoUení požadovaného 
tvaru, se skládá z plastické a elastické. PrávE vliv 
elastické složky má tendenci po pUerušení p]sobení 
tváUecí síly navrátit materiál do p]vodního stavu. Jedná se 
o bEžnE se vyskytující jev, který se projeví návratem  
o úhel くu a zmEnou kUivostí, a proto má významnou roli 
u dodržení pUesnosti rozmEr]. 

Parametry ovlivOující jeho velikost jsou napUíklad 
polomEr a úhel ohybu Ěodpružení se zvEtšuje s nar]stající 
hodnotou), druh a tlouš[ka ohýbaného materiálu, 
anizotropie plechu, pUípadnE velikost síly na konci 
procesu. Lze ho určit orientačnE pomocí diagram] 
Ězávislost úhlu g a pomErného polomEru ohybu r0/ s0), 
tabulek nebo pUibližným výpočtem.  Výpočet odpružení 
pro ohyb do tvaru „U“ vychází z obrázku β9 a počítá se dle vztahu: tan 紅腸 噺 ど┸ばの ゲ 健陳倦 ゲ 嫌 ゲ 迎勅継  岷堅欠穴峅                                                                                                 Ěβ.11ě 

kde: 健陳 – rameno ohybu pUi ohýbání do tvaru „U“ [mm] 
       k – koeficient ohybu určující polohu neutrální osy Ě倦 噺 な 伐 捲) [-] 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Odpružení je tedy nežádoucí efekt vznikající pUi procesu ohýbání, který však nelze úplnE 

eliminovat, proto je nutné mu zabránit pUípadnE snížit jeho velikost. To lze napUíklad zaoblením 
čelisti či vyhazovače (obr. 31a), odlehčením nebo 
podbroušením ohybníku (obr. 31b), kalibrováním bočními 
čelistmi (obr. 31c) a zvýšením lisovací síly u konce 
procesu. Sv]j vliv zde hraje i anizotropie, která se projevuje 
odlišnými vlastnostmi materiálu v r]zných smErech pUi 
zatEžování. σa obrázku 30 je zobrazen pUíklad závislosti 
orientace vláken v polotovaru na odpružení pUi R = 4 mm  
u materiál] tlouš[ky 0,5 mm Ěoranžová), 0,7 mm Ěmodráě  
a 1,0 mm Ěšedáě. Z výsledk] je patrné, že se odpružení 
snižuje s rostoucím tlouš[kou materiálu, ale zvyšuje 
s vyšším natočením. U špatnE orientovaného dílu m]že pUi 
ohybu docházet k praskání. 

  
 

Obr. 29 Schéma ohybu „U“ [1] 

R0 

くU 

Obr. 28 τdpružení ohybu „U“ 
[41] 
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l 

l 2
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Obr. 30 Vliv anizotropie  
na odpružení [42] 
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2.3 Síla a práce [1], [26], [28], [29], [30], [43] 

TváUecí síla a práce jsou dalšími parametry, které je zapotUebí znát pro správnou konstrukci 
postupového sdruženého nástroje a pro volbu tváUecího stroje. Celková síla se vypočítá jako 
součet velikostí v jednotlivých operacích ĚstUíhacích a ohýbacíchě a je ovlivnEna hlavnE 
zvoleným materiálem a konečným tvarem součásti. Jejich hodnota ovlivOuje i umístEní stopky, 
kterou se nástroj uchytí do pUíslušného stroje. 

Pr]bEh stUíhací síly pUi použití rovnobEžných nož] je zobrazen na obrázku 32. σejdUíve 
dochází k jejímu intenzivnímu nárustu až do doby, kdy vzniká první porušení spojitosti 
materiálu. σáslednE poté začíná plynule klesat až do nuly. Její velikost se vypočítá dle vztahuμ 繋鎚 噺 券 ゲ 酵鎚 ゲ 鯨 噺 券 ゲ ど┸ぱ ゲ 迎陳 ゲ 鯨 噺 券 ゲ ど┸ぱ ゲ 迎陳 ゲ 嫌 ゲ 健 岷軽峅                                                     Ěβ.1βě 

kde: n – koeficient otupení nástroje, zahrnující i vlivy nerovnomErnosti materiálu 
       (obvykle v rozmezí 1,β- 1,5) [-] 

        S – stUižná plocha [mm2] 
        s – síla materiálu [mm] 
        l – délka stUíhaného tvaru [mm] 
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Obr. 32 Schéma stUíhací síly a práce [1] 

A 

Obr. 31 Eliminace odpružení [γ2] 
a) b) c) 
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Velikost síly závisí na stUižné v]li i volbE materiálu. V pUípadE, že je zapotUebí ji snížit, 
využívá se konstrukčních úprav nástroj]. σejčastEji se využívá zkosení stUižníku ĚvýstUižek je 
odpadem) nebo stUižnice (je vyrábEným dílcem), u složitEjších nástroj] pak ke stupOovitého 
uspoUádání stUižník].  

StUižná práce oproti tomu udává množství energie, která je potUebná k ustUižení výstUižku. 
Její velikost je dána plochou pod kUivkou a lze ji určit pomocí vztahu: 畦鎚 噺  膏 ゲ 繋鎚 陳銚掴 ゲ 嫌 岷蛍峅                                                                                                                   Ěβ.1γě 

kde: そ – součinitel plnosti, který se určí ze závislosti druhu materiálu a jeho tlouš[ky Ěpro   
                       stUednE tvrdé materiály je jeho hodnota pro s = β mm rovna zhruba 0,50ě  

        Fs max – maximální stUižná síla [σ] 
Pr]bEh ohýbací síly, která je potUebná ke zhotovení požadovaného ohybu, je na obrázku 33. 

Daný diagram zobrazuje její závislost na dráze nástroje a lze jej rozdElit na tUi části. V první 
části lze spatUit z d]vodu pružných deformací lineární nárust až do okamžiku, kdy dojde 
k pUekročení napEtí nad mez kluzu Ěplatí Hook]v zákoně. σáslednE dochází k pUechodu  
do plastického stavu a ustálení síly. Poslední fáze se vyznačuje extrémním nárustem 
používaným ke zkalibrování, tedy ke zpUesnEní rozmEr]. Její velikost závisí na mechanických 
vlastnostech materiálu, šíUce, tlouš[ce, polomEru ohybu a dle normy ČSσ ββ 7γ40 se stanovíμ 繋墜腸 噺 決 ゲ 嫌態迎待 髪 嫌 ゲ 岫な 髪 ば ゲ 血岻 岷軽峅                                                                                                   Ěβ.14ě 

kde: FoU – ohýbací síla do tvaru U [σ] 
       b – šíUka materiálu [mm] 
        f – součinitel tUení [-] 

τhýbací práce se podobným zp]sobem jako stUižná určíμ 畦墜腸 噺 閤 ゲ 繋墜腸 ゲ 月 岷蛍峅                                                                                                                     Ěβ.15ě 
kdeμ ね – stupeO plnEní [-] 

       h – pracovní dráha ohybníku [mm] 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 33 Schéma ohýbací síly do tvaru U [43] 

h 

FoU [N] 

elastická 
deformace 

plastická 
deformace 
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FoU + Fkal 
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2.3.1 TEžištE sil [30], [44], [45] 

Hlavní podmínkou pUi používání postupových nástroj] s více operacemi je, že výslednice 
všech tváUecích sil musí p]sobit v ose lisu. V okamžiku, kdy není splnEna, dochází k zatížení 
beranu klopným momentem Ějednostranné namáháníě, který má za následek jeho pUedčasné 
opotUebení, snížení životnosti nástroje pUípadnE zmenšení pUesnosti výrobk]. Díky tomu, že 
výstUižek má svou tlouš[ku i mechanické vlastnosti materiálu stále stejné, lze pUedpokládat,  
že p]sobící stUižné síly budou pUímo úmErné obvod]m daných otvor]. Výslednici neboli tEžištE 
sil, lze určit použitím modelu v programu, graficky nebo výpočtemμ 
• Výpočtové Uešení – se provádí z podmínky rovnováhy moment] sil, kdy součet 

jednotlivých moment] k uvažované pUímce je nulový. V prvním kroku je nutné vyznačit 
si souUadnice jednotlivých tEžiš[ k pUedem zvolené soustavE souUadnic (obr. 34). TEžištE 
se poté určí za pomoci následujících vzorc]μ 繋掴 ゲ 隙 噺 繋怠 ゲ 欠 髪 繋態 ゲ 決 髪 繋戴 ゲ 潔                                                                                       Ěβ.16ě 繋槻 ゲ 桁 噺 繋怠┉ ゲ 欠┉ 髪 繋態┉ ゲ 決┉ 髪 繋戴┉ ゲ 潔┉                                                                                    Ěβ.17ě 

kde: Fx, Fy – součet sil v ose x a y [N] 
             a, b, c, a´, b´, c´ – vzdálenosti od osy x a y [mm] 

Z toho vyplýváμ 隙 噺 布 繋沈 ゲ 捲沈繋沈 噺 繋怠 ゲ 欠 髪 繋態 ゲ 決 髪 繋戴 ゲ 潔繋怠 髪 繋態 髪 繋戴
津

沈退怠 岷兼兼峅                                                            Ěβ.1Řě 

桁 噺 布 繋沈┉ ゲ 捲沈┉繋沈┉ 噺 繋怠┉ ゲ 欠┉ 髪 繋態┉ ゲ 決┉ 髪 繋戴┉ ゲ 潔┉繋怠┉ 髪 繋態┉ 髪 繋戴┉
津

沈退怠  岷兼兼峅                                                     Ěβ.1λě 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34 Určení tEžištE pomocí výpočtu [44] 
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• Grafické Uešení – se provádí pomocí tzv. pólových obrazc] (bod PV a PH), které jsou 
umístEny vnE p]dorys (obr. 35). σejdUíve se v jednotlivých tEžištích nakreslí velikosti 
stUižných sil ve vertikálním ĚFV1, FV2, FV3ě i vodorovném smEru ĚFH1, FH2, FH3) a pUenesou 
se na pUedem pUipravené pomocné pUímky. σáslednE poté se spojí jejich koncové body 
s pUíslušnými póly. V dalším kroku se prodlouží smEry p]sobících stUižných sil a na první 
z nich se zvolí libovolný bod A. Pomocí rovnobEžek z pólového obrazce se získají 
pr]sečíky s dalšími pUímkami Ěbod B a Cě a na závEr i bod D, kterým prochází  
výslednice tEchto sil. Pr]sečíkem obou výslednic se určí pUesná poloha tEžištE sil 
označená bodem T.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 TváUecí nástroje [28], [46] 

Postupový sdružený nástroj (obr. 36) je nejd]ležitEjší částí celého výrobního procesu, proto 
je hlavní prioritou zajistit jeho bezchybnou konstrukci a funkčnost jednotlivých díl]. ZároveO 
je d]ležité splnit i konstrukční pUedpoklady použitých technologií. 

Základním prvkem horní poloviny nástroje je upínací deska, která je stopkou nebo upínkami 
upevnEna do beranu lisu. Dále jsou v ní uchycené činné prvky ĚstUižník a ohybníkě nacházející 
se v kotevní desce a deska opErná bránící jejich výraznEjšímu opotUebení. Pro dodržení 
požadovaných rozmEr] a jejich pUesností se využívá vodících sloupk], pouzder a je možné 
využít i r]zných pružinových pUidržovač] či hledáčk] pro vycentrování pozice plechu. Dolní 
část se skládá ze základové desky, kterou propadává odpadový materiál ven z pracovního 
prostoru, dále z podpErné a opErné desky. Součástí jsou i vodící lišty, dorazy a pevné prvky 
nástroje ĚstUižnice a ohybniceě.  

 
 
 

 

Obr. 36 Postupový sdružený nástroje [46] 

Obr. 35 Určení tEžištE graficky [30] 

PV 

PH 
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2.4.2 StUižníky a stUižnice [29], [30], [32], [44], [47], [48], [49] 

Využívají se k vystUihnutí otvoru, obrysu nebo napUíklad k odstUižení materiálu  
od polotovaru. Hlavními funkčními částmi jsou zde stUižník a stUižnice, které se navrhují dle 
tvaru a rozmEr] finálního výrobku. D]ležitým pUedpokladem je jejich správné uložení a upnutí 
na základové desce a vzájemná poloha. StUižnice se dle konstrukce a vhodnosti dElí na celistvé 
(obr. 37aě, které jsou vhodnEjší spíše pro menší rozmEry, skládané Ěobr. 37bě, využívané pro 
složitEjší tvary, a vložkované Ěobr. γ7cě, pUi hromadné výrobE pro zvýšení životnosti nástroje. 

StUižné otvory, které výraznE ovlivOují kvalitu stUižné plochy, se dle požadavk] výroby 
zhotovují nEkolika zp]soby. Pro stUední pUesnosti se uplatOuje provedení kuželového  
typu (obr. 38a), kdy úhel zkosení závisí na tlouš[ce materiálu Ěpro tlouš[ky s = 2 mm  
se nachází hodnota v rozmezí 0,3 - 0,4°). Mezi další tvary patUí napUíklad kuželový s fazetkou, 
který je výhodný svou výbornou pUesností i pUi častém broušení Ěobr. γ8b), nebo válcový  
(obr. 38cě vhodný pUi použití vyhazovače pUípadnE válcový s rozšíUením Ěobr. γ8d) 

 
 

a) 

c) 

b) 

Obr. 37 Typy stUižnic [32] 

Obr. 38 Provedení stUižných otvor] [44] 

0,1° až 1° γ° až 5° 

3-5 mm 

a) b) c) 

d) 
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Další část nástroje tvoUí stUižníky rozlišující se hlavnE dle zp]sobu ukotvení, které  
se volí na základE technologického 
postupu za účelem zabránEní jejich 
vytažení z kotevní desky stírací silou. 
Nejvíce rozšíUeným zp]sobem je 
pomocí roznýtování horní části  
(obr. 39a) nebo osazením (obr. 39b). 
Pro velké stUižníky je vhodné použít 
ukotvení pomocí šroub] za pUírubu 
(obr. 39c), pro malé zase osazení 
v pouzdUe bez v]le. Významnou roli 
hraje i geometrie jejich čela, která 
ovlivOuje velikost stUižné síly  
(v pUípadE zkosení nastává stUih postupným pronikáním nástroje po obvodu), dále m]že zajistit 
dobré vedení v materiálu anebo zamezit napUíklad pUilepení výstUižku. 

U stUižník] je d]ležité provést i pevnostní kontrolu na otlačení a vzpEr. Kontrola na otlačení 
stykových ploch se provádí porovnáním s hodnotou dovoleného napEtí 購鳥墜塚 (určená dle 
vlastností materiálu, u oceli 180 MPa), kdy musí platit podmínkaμ 購 噺 繋鎚鯨  判 購鳥墜塚  岷警鶏欠峅                                                                                                                  Ěβ.β0ě 

kde:  S – plocha pr]Uezu stUižníku [mm3] 
Kontrola na vzpEr se aplikuje u delších stUižník], u kterých hrozí ztráta stability vybočením 

mimo osu. Výpočet se realizuje ovEUením délky, která nesmí pUekročit jeho kritickou hodnotu 健賃追沈痛, a to pomocí: 健賃追沈痛 噺 俵ね ゲ 講態 ゲ 継 ゲ 蛍倦 ゲ 繋鎚  岷兼兼峅                                                                                                       Ěβ.β1ě 

kde: J – kvadratický moment pr]Uezu [mm4] 
    k – součinitel bezpečnosti, volí se v rozmezí β-3 [-]  

PUi návrhu nástroje je d]ležité také počítat s pUedepsanými tolerancemi u finálních výstUižk], 
proto se musí funkční rozmEry pUedem vypočítat a správnE určit. σa základE toho, o jaký typ 
výroby se jedná, se určí následovnE: 

a) VystUihování Ěpropadá hotový díl, obr.  40a): 畦結 噺 岫畦倹 伐 ッ岻袋弟賑  岷兼兼峅                                                                                                        Ěβ.ββě 畦倦 噺 岫畦倹 伐 ッ 伐 懸岻貸弟入  岷兼兼峅                                                                                               Ěβ.βγě 
kde: Ae – rozmEr stUižnice [mm] 
        Ak – rozmEr stUižníku [mm] 
        Aj – jmenovitý rozmEr [mm] 

            〉 – tolerance jmenovitého rozmEru [mm] 
            he – výrobní tolerance stUižnice [mm]  
                       hk – výrobní tolerance stUižníku [mm] 

b) DErování Ěpropadá odpad, obr. 40b): 畦倦 噺 岫畦倹 髪 ッ岻貸弟入  岷兼兼峅                                                                                                       Ěβ.β4ě 畦結 噺 岫畦倹 髪 ッ 髪 懸岻袋弟賑  岷兼兼峅                                                                                                Ěβ.β5ě
  

Obr. 39 Upnutí stUižník] [γ2] 

a) b) c) 
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2.4.2 Ohybníky a ohybnice  [29], [32], [34], [44], [47], [48], [49] 

StejnE jako u technologie stUíhání se skládají ze dvou hlavních částí, kterými jsou pohyblivý 
ohybník a pevnE umístEná ohybnice. VytváUí se bu@ 
jako celistvé nebo vložkované.  

U ohybnice je kladen velký d]raz na polomEr 
zaoblení hran rm, který výraznE ovlivOuje velikost síly, 
proto se tento rozmEr doporučuje zvolit dle tabulky 4. 
V pUípadE r]zných polomEr] m]že dojít ke skluzu 
materiálu (posuvu) k menšímu z nich a tím i ke vzniku 
nestejnomErných ramen. Na jejich délku má také vliv 
nepUesné stUedEní polohy ohýbací hrany, pUípadnE 
velká v]le nebo špatnE upnutý nástroj. K zamezení 
tohoto pohybu lze napUíklad využít pUidržovače nebo 
zdrsnEní povrchu ohybníku. Z d]vodu, že se jedná o 
nejdražší část celého nástroje, je vhodnEjší u ní zvolit 
vyšší tvrdost materiálu nebo ji pUípadnE vyrobit z konstrukční oceli v kombinaci s vložkou 
z oceli nástrojové (obr. 41).  

Další funkční částí nástroje je ohybník, jehož polomEr zaoblení rp by mEl odpovídat ohýbané 
součásti a jeho velikost alespoO minimálnímu polomEru ohybu. Vzhledem k častému 
opotUebení dochází k úpravE jeho hran kalením či leštEním ĚRa = 0,4 – 0,8 µm). 

Tab. 5 Zaoblení hran a hloubka ohybnice [34]. 

Délka ramene 
[mm] 

Tlouš[ka materiálu [mm] 
0,5 až 2,0 2,0 až 4,0 

L0 [mm] rm [mm] L0 [mm] rm [mm] 

75 25 8 30 10 

100 30 10 35 12 

150 35 12 40 15 

Obr. γλ Vložkovaný ohybník  
a ohybnice [30] 

Obr. 40 Funkční rozmEry nástroj] [49] 

Obr. 41 Vložkovaný ohybník  
a ohybnice [32] 
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2.5 TváUecí stroje [50], [51], [52], [53] 

Jedná se o zaUízení, které p]sobením mechanické síly pUetváUí polotovar do určitého tvaru 
bez vzniku tUísek. σejčastEji využívanými 
jsou s pUímočarým pohybem nástroje, který 
je upevnEn na beranu a stolu daného lisu. 
Princip je zobrazen na obrázku 42, beran 
stroje sjíždí smErem k výchozímu materiálu, 
který je vložený do pracovního prostoru 
nástroje. PUi jejich vzájemném dotyku začíná 
p]sobit takovou tváUecí silou, kterou dochází 
k pUekročení meze kluzu a tím k trvalé 
plastické deformaci. Samotná síla stroje 
musí však být vEtší než celková síla potUebná 
pro všechny jednotlivé operace. Podle  
druhu použité energie Ěpotenciální nebo 
kinetickáě se dElí na tUi skupiny stroj], a to 
na silové, energetické a zdvihové. Hlavními 
pUedstaviteli, které lze využít pro postupový 
sdružený nástroj s technologiemi stUíhání  
a ohýbání jsouμ 
• εechanické lisy – fungují na pUenosu síly pomocí hnacího pohonu. Základním typem je 

klikový mechanismus, který slouží k pUemEnE rotačního pohybu hUídele na pUímočarý. 
Hlavní výhodou je jejich jednodušší konstrukce, velká výrobnost a konstantní zdvih beranu. 
PUi výbEru stroje je nutné znát velikost výrobní série, základní rozmEry, tváUecí sílu a práci 
a použití technologie, dále i počet zdvih] nebo rozmEry pracovního stolu. σevýhodou je 
p]sobení maximální síly až tEsnE pUed dolní úvratí Ědolním nástrojemě, viz obr. 36, kde je 
zobrazen i pr]bEh síly. S tím souvisí i neschopnost tváUet velkou silou po delší dráze a vyšší 
náchylnost na pUetížení stroje. σa obrázku 43 je zobrazen výstUedníkový lis Ěvzniká 
odvozením od klikovéhoě, který umožOuje mEnit i zdvih beranu. Dalšími typy jsou napUíklad 
lisy kolenové nebo šroubové.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 42 Schéma tváUecího stroje [53] 
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Obr. 43 Schéma výstUedníkového lisu [50] 
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• Hydraulické lisy – pracují na principu rovnomErného šíUení tlaku v provozních kapalinách 
Ěvodní emulze nebo olej). RozdElují se do nEkolik skupin dle konstrukce Ěvertikální, 
horizontálníě, dle použitého pohonu Ěs pUímým, s akumulátorovýmě nebo napUíklad dle jejich 
použití či technologie. Jejich hlavní výhodou je možnost zatížení konstantní silou (lze 
v pUípadE potUeby regulovatě po celé dráze zdvihu (obr. 44). Dosahují vysokých tváUecích sil 
na dlouhé dráze pUi stejné rychlosti beranu. Dalšími výhodami jsou úprava pracovního 
zdvihu dle potUeby (není nutná velká tuhost stroje), úprava rychlosti a napUíklad mechanizace 
a automatizace celého výrobního procesu. εezi nevýhody patUí složitEjší konstrukce 
hydraulického pohonu, horší údržba, nižší účinnost a vyšší výrobní náklady.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Obr. 44 Schéma výstUedníkového lisu [30] 

píst 

pUetvárná 
práce 

válec 

st]l 

beran 

pUíčník 

sloupy 

tváUené 
tEleso 

F 

F0 

F0 

[N] 

F 



33 
 

2.6 Technologičnost součásti [26], [28], [29], [32], [44], [54], [55], [56] 
Technologičnost neboli technická pUíprava součásti je jednou z nejd]ležitEjších fází celého 

procesu, jejímž úkolem je zajistit kvalitu, 
plynulost a funkčnost výroby pUi její 
maximální hospodárnosti a efektivnosti. 
Cílem je navrhnout takový postup, který 
bude vyhovovat daným požadavk]m  
a zároveO zamezí možnému poškození 
postupového nástroje či stroje. τbecnE  
se doporučuje u součásti zvolit co 
nejjednodušší tvary, vhodnE vybrat 
materiál a nevyžadovat vysoký stupeO 
pUesnosti a jakosti povrchu. Vzhledem 
k velikosti série je nutné zohlednit  
i počet a složitost operací. S ohledem  
na použité technologie je pro každou 
z nich stanoveno nEkolik základních 
pravidel. 
• StUíháníμ 

- materiál – zvolit vhodný, tvárný, nepUedepisovat drsnosti povrchu ĚbEžná hodnota  
Ra 3,2 ÷ 6,4 たmě nebo toleranci kolmosti ploch, 

- minimální velikost otvor] – navrhnout v závislosti na tlouš[ce a druhu materiálu  
Ěpro mEkčí materiály se pUi prostUihování doporučuje nejmenší pr]mEr 1,0 ∙s, pro tvrdší 
1,5 ∙s), 

- poloha otvor] – umístit od kraje výstUižk] nebo 
mezi sebou nejménE do vzdálenosti a ≥ 0,Ř∙s;  
b ≥ 1,0∙s, c ≥ 1,5∙s (obr. 45), a to v závislosti  
na druhu materiálu Ěpro mEkké materiály nutnost 
zvEtšit hodnoty o 20 % u tlouš[ky do ≤ 1,50 mm, 
u silnEjších plech] o 10-15 %),  

- tvar výstUižku – zohlednit jeho funkční plochy  
a v pUípadE potUeby upravit Ěnejlepší volbou  
jsou rovnobEžníkové, trojúhelníkové či osovE 
symetrické tvary, které lze skládat na nástUihovém plánu k sobE za účelem získání 
vyššího využití materiálu, u kruhových pr]Uez] dochází akorát ke zvýšení odpaduě, 

- šíUka výstUižk] nebo vyčnívajících částí – zvýšit minimálnE na 1,5 ∙s materiálu 
- rozložení na páse plechu – zvolit velikost m]stk] podle diagram], viz pUíloha 1 nebo 

dle obrázku 46 a tabulky 6. 
Tab. 6 Stanovení m]stk] odpadu [44] 

Tlouš[ka 
materiálu 

[mm] 

ŠíUka materiálu [mm] 
100 až β00 β00 až γ00 

e f e f 
1,5 3,5 4,3 4,5 5,4 
1,8 4,0 4,3 4,7 5,6 
2,0 4,2 5,0 5,0 6,0 
2,2 4,2 5,2 5,2 6,2 
2,5 4,2 5,2 5,3 6,3 

 

a a 

a 

c 

b 
b b 

Obr. 45 Vzdálenost mezi otvory [44] 

Obr. 46 Velikost m]stk] [44] 

e 
e 

f 
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• Ohýbáníμ 
- osa ohybu – orientovat kolmo ke smEru vláken z d]vodu možného praskání vlivem 

anizotropie Ěrozdílné mechanické vlastnosti v r]zných smErech materiálu napUíklad  
u válcování, obr.47ě, pUi jiném natočení je nutné zvEtšit polomEr ohybu alespoO  
1,5 – βkrát, 

 
 
 
 

- úhel odpružení – snížit zvolením nejmenšího možného polomEru ohybu ĚvEtší než 
minimální polomErě nebo použít ohyb 
s kalibrací, 

- délka ramene „h“ - dodržet minimální hodnotu 
(pro R0 > 1 mm → h ≥ (2,5 – 3) ∙s), 

- stejná ramena – zabránit vzniku rozdílných 
délek kv]li posunutí polotovaru Ěje možné 
použít pUidržovač nebo napUíklad závEsné 
kolíkyě, 

- poloha otvor] – nutno umístit do optimální 
vzdálenosti „a“ od hrany ohybu, musí však 
platit a д R0 + 2 ∙s (obr. 48), 

- rizika procesu – vhodnE upravit či eliminovat a 
pUedejít tak pUípadným problém]m Ěpočet 
ohyb] by mEl být co nejmenší, vhodnEjší je 
ohýbání na jednu stranu, zamezení posunu…ě, 

- osa ohybu – smEUovat kolmo k obrysu či 
okraj]m výrobku Ěobr. 49), 
 
 

- rozmEry ohýbané součásti – netolerovat na místech, na kterých to není zapotUebí 
Ědosažitelné tolerance úhlu ohybu pUi λ0° pro bEžné ohýbání jsou v tab. 7ě, pUipouští 
se i ztenčení materiálu o β0% 
Tab. 7 Tolerance úhlu ohybu [29] 

Materiál 
PomErný polomEr ohybu R0 / s 

< 1 1 až β β až 4 
εEkká ocel ± 15‘ ± γ0‘ ± 1° 
Tvrdá ocel ± γ0‘ ± 1,5° ± γ° 

 
 

Obr. 48 Vzdálenost otvor]  
od ohybu [29] 

R0 

a 
h 

Obr. 49 PUizp]sobení výchozího polotovaru pro ohýbání [29] 

Obr. 47 Poloha osy ohybu vzhledem ke smEru válcování [54] 
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3 NÁVRH TEŠENÍ 
Tešenou součástí je držák projektoru (obr. 50), který bude vyrábEn prostUednictvím 

postupového sdruženého nástroje s využitím technologií stUíhání a ohýbání. Jako materiál bude 
použita nelegovaná ocel 11 γβ1 o tlouš[ce β mm, která vzhledem k velikosti série splOuje 
všechna požadovaná kritéria.  

Samotný díl se skládá ze základny  
a dvou ohyb] s úhlem λ0° a délkou  
110 mm. Díky použití nástroje s vodícími 
sloupky a pUidržovačem je dodržena 
požadovaná pUesnost výstUižk] v rozmezí 
ITλ ÷ IT11. I pUesto, že vzhledem k nižším 
rozmErovým či geometrickým nárok]m 
není kromE souososti otvor] na ohnutých 
částech pUedepsaná žádná jiná tolerance, 
je zapotUebí zachovat mezní úchylky  
u ostatních rozmEr] dle ISτ β76Ř - mK. 
Z hlediska optimální vyrobitelnosti  
a technologičnosti je d]ležité se Uídit 
pUedepsanými pravidly u jednotlivých 
technologií.  

U stUíhání by mEla nejmenší velikost kruhových otvor] odpovídat 2 mm (obr. 51) a jejich 
vzdálenost mezi sebou nebo od okraje dílu a ≥ 1,6 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ohýbání je prvním kritériem minimální délka ramene, která musí být pro R0 = 3 mm 
minimálnE h ≥ 6 mm a ovEUení vzdálenosti otvor] od ohybu, kdy musí platit dle obr. 48, že  
a ≥ 7,0 mm. Další d]ležitou kontrolou je velikost minimálního polomEru ohybu dle Ěβ.λěμ 迎陳沈津 噺 潔 ゲ 嫌 噺  ど┸のの ゲ に┸ど 噺 な┸に 兼兼 

kde: c – součinitel zvolen 0,55 z rozsahu 0,5 – 0,6 [-] 

σa základE všech pUedepsaných podmínek a porovnáním vyrábEné součásti (obr. 51) lze Uíct, 
že konstrukční návrh plnE vyhovuje všem výrobním požadavk]m a splOuje podmínky 
technologičnosti. 
 

Obr. 50 Model držáku  
 

díra 叶8 
(10x) 

tvarový 
otvor 

využívaný  
k natočení  
projektoru 

díra 叶20 

Obr. 51 Vzdálenosti jednotlivých otvor] včetnE základních rozmEr]  
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3.1 Rozvinutý tvar dílu 
Stanovení délky polotovaru je d]ležitým parametrem pUi návrhu výchozího polotovaru, 

který se spočítá jako součet rovných a ohnutých úsek] dané součásti Ěobr. 52ě. PUi výpočtu 
délky ohnutých úsek] je zapotUebí počítat i s neutrální osou, která se posouvá smErem 
k vnitUnímu ohybu a určí se dle Ěβ.5ěμ 貢津 噺 迎待 髪 捲 ゲ 嫌 噺 ぬ┸ど 髪 ど┸ねね ゲ に┸ど 噺 ぬ┸ぱぱ 兼兼 

kde: x – součinitel posunutí neutrální osy určený z tab. β dle pomEr] velikosti ohybu  
       a síly materiálu Ěpro R0/s = 3,0/2,0 = 1,50 → x = 0,44) 

Z d]vodu, že daná součást se skládá ze dvou stejných ohyb], 
platí pro každý z nich i stejná velikost polomEru neutrální osy. 
Délka ohnutého úseku se poté stanoví dle Ěβ.6ěμ 健墜態 噺 健墜替 噺 講なぱど ゲ 紘 ゲ 貢津 噺 講なぱど ゲ ひど ゲ ぬ┸ぱぱ 噺 は┸どひの 兼兼 

Celková délka rozvinutého tvaru se vypočítá pomocí Ěβ.7ěμ 健頂 噺 布 健追沈津
沈退怠 髪 布 健墜珍陳

珍退怠 噺 健追怠 髪 健追戴 髪 健追泰 髪 健墜態 髪 健墜替 

              噺 などの 髪 ぬね 髪 などの 髪 は┸どひの 髪 は┸どひの 噺 にのは┸なひ 兼兼 

Vzhledem k požadavk]m výroby a pUesnosti součásti  
se výsledná hodnota rozvinutého tvaru zaokrouhlí na hodnotu 
256,2 mm (obr. 53).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 53 Rozvinutý tvar součásti 

Obr. 52 Délky 
jednotlivých úsek] 
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3.2 RozmístEní výstUižk] 
Po stanovení výchozích rozmEr] rozvinutého tvaru součásti je zapotUebí navrhnout  

i optimální rozmístEní výstUižk] na páse plechu. S ohledem na velikost série je hlavním cílem 
zvolit takové rozvržení, pUi kterém se zaručí dodržení pUedepsaných požadavk] za vzniku 
minimálního odpadu materiálu. V tomto pUípadE lze uvažovat o jednoUadém rozmístEní 
s využitím podélného, vstUícného nebo pUíčného natočení. Jednotlivé varianty jsouμ 
• PUíčné Uešení Ěobr. 54) – se využívá u ohyb], které se provádí pUevážnE v jednom smEru. 

Hlavní výhodou je zde natočení jejich os o λ0° vzhledem ke smEru vláken vzniklých pUi 
válcování. σa druhou stranu je nevýhodou složitá konstrukce nástroje, která by musela 
být upravena pro plynulý posun polotovaru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• VstUícné Uešení Ěobr. 55) – se používá v pUípadE vícero ohyb] v r]zných smErech  
a provádí se pootočením součásti o 45°. PUi tomto Uešení by opEt byla hlavní nevýhodou 
složitost nástroje, protože by muselo dojít ke zbytečnE velkému zdvihu z d]vodu ohýbání 
dlouhých ramen součásti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Podélné Uešení Ěobr. 56) – je oproti pUíčnému ménE vhodné, protože osy ohyb] jsou zde 
rovnobEžné se smEry vláken. PUi této variantE m]že pUi určitém polomEru dojít k porušení 
materiálu práskáním na vnEjší stranE ohybu. Platí zde pravidlo, že nejmenší polomEr 
ohybu musí být alespoO 1,5 ÷ βx vEtší, než je hodnota minimálního polomEru. U tohoto 
zp]sobu je výhodou plynulý posun plechu v postupovém nástroji, a tedy i jednoduchost 
celé konstrukce. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Po vyhodnocení všech výhod a nevýhod je patrné, že nejlepší volbou pro celkovou výrobu 
součásti bude metoda podélného Uešení, ale pouze v pUípadE splnEní dvojnásobného polomEru 
ohybu, než je hodnota minimálního. Podmínka v našem pUípadE vyhovuje ĚR0 = 3 mm). 

Obr. 56 Podélné rozložení 

Obr. 54 PUíčné rozložení 

Obr. 55 VstUícné rozložení 
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3.3 Volba výrobního postupu 
Dalším bodem pUi návrhu postupového sdruženého nástroje je zvolení výrobního postupu, 

který je založen hlavnE na požadavcích na produkt ĚnapUíklad rozmErová nebo geometrická 
pUesnost nebo smEr otUep]ě, výrobní sérii a m]že se lišit tvarem a uložením nástroj]. Hlavním 
problémem je zde navržení samotných tvar], dále jejich umístEní bEhem celého procesu  
a určení optimálního počtu krok]. Vyhodnocení se poté provádí na základE počtu fází, 
momentového vyvážení a stability pásu. σa základE zvolených technologií stUíhání a ohýbání 
jsou jednotlivé varianty následujícíμ 
• Varianta A (obr. 57) - se skládá z pEti krok], pUi kterých dochází nejdUíve k vystUihnutí 

vnitUních otvor], následnE k odstUihnutí obrysu, ohnutí součásti a na závEr k odstUižení 
celé součásti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 1. krok – vystUižení všech vnitUních otvor] o pr]mEru Ř mm, dále stUedového otvoru  
o pr]mEru β0 mm a dvou krajních oblouk]  

o 2 - 3. krok – zahledání dvEma hledáčky o pr]mEru Ř mm, vystUižení vnitUních oblouk]  
a odstUižení obrys] díl]  

o 4. krok – ohnutí součásti smErem dol] 
o 5. krok – odstUižení od pásu plechu 

 

Hlavní výhodou je kratší délka nástroje, dobrá stabilita pásu a jednoduché pUemístEní dílu 
bEhem celého procesu. εezi nevýhody patUí umístEní velkého množství stUižník]  
a jejich tEsný kontakt v prvním kroku, kde mohou nastat problémy s jejich upnutím,  
a složitost stUižníku v kroku druhém.  

• Varianta B (obr. 58) - má oproti pUedchozímu postupu o jeden krok navíc. τpEt zde 
nejdUíve dochází k vystUihnutí vnitUních otvor], dále k odstUihnutí obrysu součásti, 
vystUižení stUedového napojení a následnE k ohnutí a odstUižení od pásu plechu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 57 Varianta A 

Obr. 58 Varianta B 

1. krok 2. krok 3. krok 4. krok 5. krok 

1. krok 5. krok 4. krok 3. krok 2. krok 6. krok 
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o 1. krok – vystUižení všech vnitUních otvor] o pr]mEru Ř mm a dvou krajních oblouk] 
o 2. krok – zahledání dvou hledáčk], odstUižení obrys] součásti a vystUižení vnitUních 

oblouk] 
o 3 - 4. krok – odstUižení stUedového napojení 
o 5. krok – ohnutí součásti smErem dol] 
o 6. krok – odstUižení od pásu plechu  

 

Hlavní výhodou je zde zjednodušení velkého stUižníku a zvEtšení stUedového napojení pro 
vEtší stabilitu plechu. Mezi hlavní nevýhody patUí špatné rozložení stUižník] a jejich 
umístEní v prvním a druhém kroku, které m]žou vést k rozmErovým nepUesnostem. 

• Varianta C (obr. 59) – probíhá obdobným stylem jako pUedchozí dvE varianty. σejdUíve 
dochází k vystUižení kruhových otvor], vnEjších a vnitUních oblouk], stUedového napojení 
a poté k odstUihnutí obrysu součásti. σa závEr k ohybu a k finálnímu odstUižení. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

o 1. krok – vystUižení všech vnitUních otvor] o pr]mEr Ř mm a stUedového otvoru  
o pr]mEru β0 mm 

o 2. krok – vystUižení krajních a stUedových oblouk] a zároveO i stUedového napojení 
s využitím hledáčk] pro pUesné navedení 

o 3 - 4. krok – odstUižení obrys] součásti 
o 5. krok – ohnutí součásti smErem dol] 
o 6. krok – odstUižení od pásu plechu 

 

TUetí varianta má oproti pUedchozím vhodnEjší rozložení stUižník] po celé délce pásu 
plechu, které umožní jejich bezproblémové upnutí. Další výhodou je zajištEní dobré 
stability pásu plechu. 

 

Po zhodnocení jednotlivých výhod a nevýhod u pUedchozích výrobních postup] je vybrána 
varianta C, kdy se celý proces výroby držáku projektoru uskuteční v šesti krocích. Z d]vodu 
ohýbání velkého ramene je odstUižení finálního tvaru Uešeno až v operaci následující. τhyb  
se bude provádEt smErem dol], kdy se ohybník bude nacházet pod pásem plechu a seshora 
pUijíždEt ohybnice. Bude zde použit i pružinový pUidržovač, který bude zabraOovat nadzvedání 
plechu a zajistí jeho nemEnnou polohu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 59 Varianta C 

1. krok 2. krok 5. krok 3. krok 4. krok 6. krok 



40 
 

3.4 Volba polotovaru [57] 

Po zvolení výrobního postupu je d]ležité určit i podobu polotovaru, která m]že být bu@  
ve formE nastUíhaného pásu z plechové tabule nebo z navinutého svitku. V obou pUípadech je 
však nutné počítat i se zp]sobem, jakým budou dodávány do výrobního stroje. V prvním je 
uvažováno s tabulovými n]žkami pro dElení materiálu a s následnou manipulací s jednotlivými 
pásy plechu ĚručnE, robotemě a ve druhém s linkou zahrnující odvíjecí, rovnací a podávací 
zaUízení. σejdUíve je však nutné stanovit velikost šíUky odpadu a poté dopočítat procentuální 
využití plechu pro každou z uvedených možností. Jednotlivé hodnoty se určí dle obrázku 46  
a tabulky 4: 
o velikost m]stku mezi jednotlivými výstUižky pro tlouš[ku materiálu β mm a šíUku  

266,2 mm je zvoleno e = 6 mm 
o vzdálenost výstUižku od okraje plechu f = 5 mm 
o velikost kroku K se poté určí jako (obr. 60): 計 噺 健 髪 結 噺 にどど 髪 は 噺 にどは 兼兼┸                                                                                   Ěγ.なě 

kde: l – délka polotovaru [mm] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke zvoleným rozmEr]m mám možnost zvolit: 
• PUíčné dElení plechových tabulíμ 

Výchozí rozmEry jsou zvoleny 1500 x γ000 x β dle nabídky od výrobceμ 
o ŠíUka nastUíhaného pásuμ B = 266,2 mm 
o Délka pásu 詣椎 = 1 500 mm 

 
Procentuální využití pUíčnE dElené plechové tabule dle vztahu (2.4): 考 噺 券頂 ゲ 鯨塚鯨椎鎮 ゲ などど 噺 ばば ゲ ぬぬ ひばの┸はねね のどど どどど ゲ などど 噺 のぱ┸なねガ┸  

kde: 券頂 – počet výstUižk] z jedné tabule plechu 券頂 噺 券椎 ゲ 券塚 噺 ば ゲ なな 噺 ばば 穴í健ů┸                                                                   Ěγ.βě 

Obr. 60 Velikost odpadu 

K = 206 mm 

e = 6 mm 

f 
= 

5 
m

m
 

e = 6 mm 

B
 =

 2
66

,2
 m

m
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Vzhledem k tomu, že lze počítat pouze celé výstUižky, je zapotUebí danou 
hodnotu zaokrouhlit na nejbližší nižší celé číslo, lze tedy vystUihnout  
77 výstUižk].  

kde: 券椎 – počet pruh] plechu  券椎 噺 詣稽 噺 ぬ どどどにはは┸に 噺 なな┸にば 喧堅憲月ů                                                    Ěγ.ぬě 

 Jelikož je zapotUebí celých pruh], je počet zaokrouhlen na 11 pruh]. 
  券塚 – počet výstUižk] z jednoho pásu plechu  券椎 噺 詣喧計 噺 な のどどにどは 噺 ば┸にぱ 懸ý嫌建�件:倦ů                                               Ěγ.ねě 

 Počet výstUižk] je zaokrouhlen na 7. 
 鯨塚 – plocha jednoho výstUižku – hodnota určena pomocí programu Inventor 鯨塚 噺 ぬぬ ひばの┸はね 兼兼態 
 鯨椎鎮 – celková plocha jedné tabule plechu 鯨椎鎮 噺 � ゲ 詣 噺 な のどど ゲ ぬ どどど 噺 ね のどど どどど 兼兼態                                         Ěγ.5ě 
  

PotUebný počet tabulí pro výrobní sérii Q = β50 000 kus]μ 券鎚 噺 芸券頂 噺 にのど どどどばば 噺 ぬ にねは┸ばの tabulí plechu                                                                  Ěγ.6ě 

Protože je nutné dodat celou sérii, je zapotUebí obstarat γ β47 tabulí plechu. Procentuální 
využití pUíčného dElení vychází 58,14 %.  

• Podélné dElení plechových tabulíμ 
Výchozí rozmEry jsou zvoleny 1500 x γ000 x β dle nabídky od výrobceμ 
o ŠíUka nastUíhaného pásuμ B = β66,β mm 
o Délka pásu 詣椎 = 3 000 mm 

Procentuální využití podélnE dElené plechové tabule dle vztahu (2.4): 考 噺 券頂 ゲ 鯨塚鯨椎鎮 ゲ などど 噺 ばど ゲ ぬぬ ひばの┸はねね のどど どどど ゲ などど 噺 のに┸ぱのガ┸                                                       
kde: 券頂 – počet výstUižk] z jedné tabule plechu 券頂 噺 券椎 ゲ 券塚 噺 の ゲ なね 噺 ばど 穴í健ů                                                                    Ěγ.ばě 

Vzhledem k tomu, že lze počítat pouze celé výstUižky, je zapotUebí danou 
hodnotu zaokrouhlit na nejbližší nižší celé číslo, lze tedy vystUihnout  
70 výstUižk].  

kde: 券椎 – počet pruh] plechu  券椎 噺 �稽 噺 な のどどにはは┸に 噺 の┸はね 喧堅憲月ů                                                      Ěγ.ぱě 

 Jelikož je zapotUebí celých pruh], je počet zaokrouhlen na 5 pruh].  券塚 – počet výstUižk] z jednoho pásu plechu  券椎 噺 詣喧計 噺 ぬ どどどにどは 噺 なね┸のは 懸ý嫌建�件:倦ů                                            Ěγ.ひě 

 Počet výstUižk] je zaokrouhlen na 14. 
PotUebný počet tabulí plechu pro výrobní sérii Q = β50 000 kus]μ 券鎚 噺 芸券頂 噺 にのど どどどばど 噺 ぬ のばな┸ねぬ tabulí plechu                                                                
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Výslednou hodnotu je nutné opEt zaokrouhlit na nejbližší vyšší číslo, je zapotUebí γ 572 
tabulí plechu. Procentuální využití podélného dElení je 52,85 %.  

• Pásy plechu ze svitkuμ 
RozmEry výchozího plechového svitku jsou určeny dle nabídky od výrobceμ 
o ŠíUka svitku: B = 266,2 mm 
o VnitUní pr]mEr svitkuμ dsv = 510 mm 
o VnEjší pr]mEr svitkuμ Dsv = 1 200 mm 

Procentuální využití svitku plechu dle vztahu Ě2.4): 考 噺 券塚 ゲ 鯨塚鯨椎鎮 ゲ などど 噺 に にねひ ゲ ぬぬ ひばの┸はねなにぬ ぬねぬ ひのは┸ぬ ゲ などど 噺 はな┸ひのガ┸                                               
kde: 券塚 – počet výstUižk] ze svitku 券塚 噺 健鎚塚計 噺 ねはぬ ぬのど┸ばにどは 噺 に にねひ┸ぬ 穴í健ů                                                       Ěγ.1どě 

Vzhledem k tomu, že lze počítat pouze celé výstUižky, je zapotUebí danou 
hodnotu zaokrouhlit na nejbližší nižší celé číslo, lze tedy vystUihnout  
2 β4λ výstUižk].  

 鯨塚 – plocha jednoho výstUižku – hodnota určena pomocí programu Inventor 鯨塚 噺 ぬぬ ひばの┸はね 兼兼態 
 鯨椎鎮 – plocha svitku plechu 鯨椎鎮 噺 健鎚塚 ゲ 稽 噺 ねはぬぬのど┸ば ゲ にはは┸に 噺 なにぬ ぬねぬ ひのは┸ぬ 兼兼態┸                  Ěγ.1なě 

 kde: 健鎚塚 – délka pásu ze svitku  健鎚塚 噺 兼鎚塚貢 ゲ 建 ゲ 稽                                                                                      Ěγ.なにě   噺 な ひぬは┸のば┸ぱの ゲ など貸滞 ゲ に┸ど ゲ にはは┸に 噺 ねはぬ ぬのど┸ば 兼兼  兼鎚塚 – hmotnost svitku  兼鎚塚 噺 経鎚塚態 伐 穴鎚塚態ね ゲ 貢 ゲ 講 ゲ 稽                                                    Ěγ.なぬ岻   噺 なにどど態 伐 のなど態ね ゲ ば┸ぱの ゲ など貸滞 ゲ 講 ゲ にはは┸に 噺 な ひぬは┸の 倦訣 

PotUebný počet svitk] vzhledem k výrobní sérii Q = β50 000 kus]μ 券鎚 噺 芸券塚 噺 にのど どどどに にねひ 噺 ななな┸なは  嫌懸件建倦ů 
 

Výsledná hodnota je opEt zaokrouhlena na celé číslo, je zapotUebí zajistit 11β svitk] pro 
výrobu celé výrobní série. Procentuální využití daného typu polotovaru je 61,95 %.  

 
S ohledem na velikost série a na procentuální využití materiálu je zvolena výroba  

z plechového svitku, který se bude odvíjet za pomoci pUídavných zaUízení, díky kterým bude 
umožnEn rychlejší a hladší pr]bEh dodávání materiálu bez nutnosti ruční manipulace.  
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3.5 TváUecí síla a práce [58] 
Pro správnou konstrukci postupového sdruženého nástroje a volbu vhodného tváUecího stroje 

je nutné vypočítat velikost všech stUižných a ohýbacích sil, které jsou bEhem celého procesu 
využity. 

 

 

 

 

 

Je tedy zapotUebí stanovit jednotlivé dílčí hodnoty: 
• Proces stUíhání – jednotlivé stUíhací síly se vypočítají dle vztahu Ěβ.1βěμ 

➢ kruhový stUižník o pr]mEru Ř mm Ěobr. 60a): 繋鎚怠 噺 券 ゲ ど┸ぱ ゲ 迎陳 ゲ 嫌 ゲ 健 噺 な┸ぬの ゲ ど┸ぱ ゲ ねなど ゲ に ゲ にの┸なぬぬ 噺 にに にのば┸ばひ 軽┸ 
kde: n – koeficient otupení nástroje zvolen 1,γ5 z rozmezí 1,β-1,5 [-] 
        Rm – mez pevnosti zvolena 410 MPa z rozsahu 270-410 MPa 
        l – délka stUíhaného tvaru určená pomocí programu Inventor [mm] 

➢ kruhový stUižník o pr]mEru β0 mm Ěobr. 60běμ 繋鎚態 噺 券 ゲ ど┸ぱ ゲ 迎陳 ゲ 嫌 ゲ 健 噺 な┸ぬの ゲ ど┸ぱ ゲ ねなど ゲ に ゲ はに┸ぱぬ 噺 のの はねに┸にの 軽 
➢ stUižník na stUíhání krajního oblouku Ěobr. 60cěμ 繋鎚戴 噺 券 ゲ ど┸ぱ ゲ 迎陳 ゲ 嫌 ゲ 健 噺 な┸ぬの ゲ ど┸ぱ ゲ ねなど ゲ に ゲ にどに┸ねは 噺 なばひ にひぱ┸のぱ 軽 
➢ stUižník na stUíhání vnitUního oblouku Ěobr. 60děμ 繋鎚替 噺 券 ゲ ど┸ぱ ゲ 迎陳 ゲ 嫌 ゲ 健 噺 な┸ぬの ゲ ど┸ぱ ゲ ねなど ゲ に ゲ にぬな┸どの 噺 にどね はなば┸ぱぱ 軽 
➢ stUižník na stUíhání stUedového napojení Ěobr. 60eěμ 繋鎚泰 噺 券 ゲ ど┸ぱ ゲ 迎陳 ゲ 嫌 ゲ 健 噺 な┸ぬの ゲ ど┸ぱ ゲ ねなど ゲ に ゲ なのど┸のど 噺 ななは はにに┸ねの 軽 
➢ obrysový stUižník Ěobr. 60f): 繋鎚滞 噺 券 ゲ ど┸ぱ ゲ 迎陳 ゲ 嫌 ゲ 健 噺 な┸ぬの ゲ ど┸ぱ ゲ ねなど ゲ に ゲ ぬなに┸ぱの 噺 にばば どのひ┸ひは 軽 
➢ stUižník na oddElení součásti od plechu Ěobr. 60gěμ 繋鎚胎 噺 券 ゲ ど┸ぱ ゲ 迎陳 ゲ 嫌 ゲ 健 噺 な┸ぬの ゲ ど┸ぱ ゲ ねなど ゲ に ゲ ぬぱ┸にぱ 噺 ぬぬ ひどど┸ばば 軽 

 

 

Obr. 61 Tvary jednotlivých stUižník] a ohybník] 

1. krok 3. krok 4. krok 2. krok 5. krok 6. krok 

Obr. 62 Tvary stUíhaných ploch 

a) b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
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Celková stUižná sílaμ 繋鎚頂 噺 など ゲ 繋鎚怠 髪 な ゲ 繋鎚態 髪 に ゲ 繋鎚戴 髪 に ゲ 繋鎚替 髪 に ゲ 繋鎚泰 髪 に ゲ 繋鎚滞 髪 な ゲ 繋鎚胎 噺 
      噺 ににに のばば┸ひ 髪 のの はねに┸にの 髪 ぬのぱ のひば┸なは 髪 ねどひ にぬの┸ばは 髪 にぬぬ にねね┸ひど 

 髪ののね ななひ┸ひに 髪 ぬぬ ひどど┸ばば 噺 
 噺 な ぱはば ぬなぱ┸はは 軽 噺 な┸ぱはば 警軽 

Celková stUižná práce dle vztahu Ěβ.1γěμ 畦鎚 噺  膏 ゲ 繋鎚 陳銚掴 ゲ 嫌 噺 ど┸のど ゲ な ぱはば ぬなぱ┸はは ゲ ど┸どどに 噺 な ぱはば┸ぬに 蛍 
 

• τhýbání – vzhledem k tomu, že se na součásti nachází pouze jeden ohyb, je výsledná síla 
rovna součtu potUebné síly a síly od pUidržovače. Pro výpočet je nutné znát polomEr  
a šíUku materiálu a stanoví se dle vztahu Ěβ.14ě 

➢ ohyb ramen: 繋墜腸 噺 決 ゲ 嫌態 ゲ 迎勅迎待 髪 嫌 ゲ 岫な 髪 ば ゲ 血岻 噺 にどど ゲ に態 ゲ にぱどぬ 髪 に ゲ 岫な 髪 ば ゲ ど┸なの岻 噺 ひな ぱねど 軽 

➢ síla od pUidržovačeμ 繋牒 噺 ど┸ぬど ゲ 繋墜腸 噺 ど┸ぬど ゲ ひな ぱねど 噺 にば ののに 軽 

PUi konstrukci nástroje bude použito osm tlačných pružin Ěšest je součástí 
plovoucího vedení a dvE se nachází v pUidržovači umístEném za ohybnicíě. 
Z toho d]vodu se pUidržovací síla počítá jako síla od pružin, které jsou voleny 
z katalogu firmy Sodemann. 繋牒怠 噺 ぱ ゲ 岫詣待 伐 詣津岻 ゲ 倦                                                                                             Ěγ.7ě 
       噺 ぱ ゲ 岫ななね┸ぬ 伐 はど┸のぱ岻 ゲ ひぬ 噺 ぬひ ひはば┸はぱ 軽 

kde: 詣待 – délka bez zatížení [mm] 
            詣津 – maximální délka pUi zatížení [mm] 
             倦┉ − tuhost pružiny, od dodavatele dle pUílohy β zvoleno λγ N/mm 

Celková ohýbací sílaμ 繋墜頂 噺 繋墜腸 髪 繋牒怠 噺 ひな ぱねど 髪 ぬひ ひはば┸はぱ 噺 なぬな ぱどば┸はぱ 軽 
Celková ohýbací práce dle vztahu (2.15): 畦墜腸 噺 繋墜頂 ゲ 月 ゲ 閤 噺 なぬな ぱどば┸はぱ ゲ ど┸どのに ゲ ど┸は 噺 ね ななに┸ね 蛍┸ 

kde: 閤 – stupeO plnEní, zvolen 0,6 z rozmezí 0,5 ÷ 0,65 

Celková tváUecí sílaμ 繋頂 噺 繋鎚頂 髪 繋墜頂 噺 な ぱはば ぬなぱ┸はは 髪 なぬな ぱどば┸はぱ 噺 な ひひひ なには┸ぬ 軽 

Celková tváUecí práceμ 畦頂 噺 畦鎚 髪 畦墜腸 噺 な ぱはば┸ぬに 髪 ね ななに┸ね 噺 の ひばひ┸ばに 蛍 
 

Celková tváUecí síla byla stanovena na β,0 εσ, ale platí pouze v momentE, kdy by všechny 
nástroje začaly na materiál p]sobit zároveO. NejdUíve však dochází k dosednutí plovoucího 
vedení a pružinového pUidržovače, následnE poté k ohýbání a na závEr k prostUižení 
jednotlivých otvor]. 
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3.5.1 TEžištE sil 
PUi používání postupových sdružených nástroj] je d]ležité znát i výslednici p]sobení všech 

tváUecích sil, která by mEla p]sobit v ose lisu. Jedná se o místo, kde by mEla být umístEna stopka 
pro uchycení do beranu stroje z d]vodu zamezení pUípadných nerovností nebo rychlejšímu 
opotUebení. Pro zjednodušení výpočtu se pomocí programu ůutodesk Inventor β01λ nejdUíve 
určena tEžištE u stejných operacích Ěobr. 63ě a až poté se dopočítají jeho celkové souUadnice. 

 
Tab. 8 TEžištE sil 

Operace 
Poloha v ose x 

[mm] Síla [N] Počet [ks] Celková síla [N] 

kruh. otvor 叶 8 mm 106 22 257,79 10 222 577,9 

kruh. otvor 叶 20 mm 106 55 642,25 1 55 642,25 

vnitUní oblouk 312 204 617,88 2 409 235,76 

krajní oblouk 312 179 298,58 2 358 597,16 

stUedové napojení 415 116 622,45 2 233 244,90 

obrys 621 277 059,96 2 554 119,92 

ohyb ramen 930 91 840,00 1 91 840,00 

odstUižení 1239 33 900,77 1 33 900,77 

 
Výpočet celkového tEžištE v ose x dle tab. 7 a (2.18): 隙 噺 布 繋沈 ゲ 捲沈繋沈 噺 繋怠 ゲ 欠 髪 繋態 ゲ 決 髪 繋戴 ゲ 潔 髪 橋 髪 繋腿 ゲ 月繋怠 髪 繋態 髪 繋戴 髪 橋 髪 繋腿

津
沈退怠 噺 

  噺 ににに のばば┸ひ ゲ などは 髪 のの はねに┸にの ゲ などは 髪 ねどひ にぬの┸ばは ゲ ぬなに 髪 ぬのぱ のひば┸なは ゲ ぬなに 髪ににに のばば┸ひ 髪 のの はねに┸にの 髪 ねどひ にぬの┸ばは 髪 ぬのぱ のひば┸なは 髪    噺 にぬぬ にねね┸ひ ゲ ねなの 髪 ののね ななひ┸ひに ゲ はにな 髪 ひな ぱねど┸ど ゲ ひぬど 髪 ぬぬ ひどど┸ばば ゲ なにぬひにぬぬ にねね┸ひ 髪 ののね ななひ┸ひに 髪 ひな ぱねど┸ど 髪 ぬぬ ひどど┸ばば    噺 ねにば┸ねなの 兼兼  

Obr. 63 Určení tEžištE sil u jednotlivých operací 

X 

Y 
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Poloha hlavního tEžištE se nachází v ose y ve stUedu plechu a v ose x ve vzdálenosti  

4β7,4 mm od první operace. Vzhledem k velikosti nástroje bude místo stopky zvoleno uchycení 
pomocí upínek. 

3.6 Odpružení 
Držák projektoru je tvoUen dvEma dlouhými rameny Ěobr. 65ě, která se ohýbají do tvaru „U“. 

S ohledem na snahu materiálu navrátit se zpEt do p]vodního tvaru, je nutné provést kontrolu 
odpružení. Provádí se dle (2.11): tan 紅腸 噺 ど┸ばの ゲ 健陳倦 ゲ 嫌 ゲ 迎勅継 噺 ど┸ばの ゲ なば┸ぬど┸のは ゲ に┸ど ゲ にぱどに┸な ゲ など泰 噺 ど┸どなのねの 

  蝦 紅腸 噺 tan貸怠岫ど┸どなのねの岻 噺 ど┸ぱぱのソ 
kde: lm – rameno ohybu [mm] 

           健陳 噺 堅陳 髪 堅椎 髪 懸 噺 なに 髪 ぬ 髪 な┸に ゲ に┸ど 噺 なば┸ぬ 兼兼 
      kde: 堅陳 – polomEr ohybnice, zvoleno 1β mm dle tabulky 4 
         v – v]le mezi ohybníkem a ohybnicí je určena 1,15嫌 z rozsahu   
         (1,05 閥 1,15) ゲ 嫌 [mm] 
         堅椎 – polomEr ohybu [mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUi procesu ohýbání bude velikost odpružení rovna 0,ŘŘ5°. Tato hodnota však neodpovídá 

zvolené výkresové toleranci +-0,5°, proto je zapotUebí tento efekt eliminovat. 

Obr. 65 Základní rozmEry pro výpočet kontroly 
odpružení 

Obr. 64 Poloha tEžištE sil 
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3.7 Volba stroje [59], [60] 
Volba vhodného tváUecího stroje se odvíjí od hodnoty celkové síly, kterou je zapotUebí dodat, 

aby mohlo dojít ke zhotovení požadovaného dílu. V našem pUípadnE musí jmenovitá síla lisu 
být vEtší než β,0 εσ. Dalšími parametry, které je nutné dodržet jsou velikost sevUení, zdvihu  
a upínacích ploch. Vzhledem k výše uvedeným údaj]m byl zvolen mechanický klikový lis  
s označením δDC β50 Ěobr. 66ě od firmy ŠεERůδ Brno a.s. Jedná se o dvoubodový tažný lis 
se stojanem tvaru C, který je vhodný pro operace stUíhání i ohýbání. Jeho základní technické 
parametry jsou zobrazeny v tabulce 8. 

Tab. 9 Technická data klikového lisu LDC 250 

 

 
Pro správný chod procesu a zajištEní pUesného navedení pásu plechu ze svitku do stroje 

Ěuvádí se pUesnost в 0,1 mm/1000 mmě, je součástí lisu i rovnací a podávací linka ůRPδ  
od firmy Attl a spol s.r.o. Továrna na stroje Ěobr. 67ě. Každá linka se skládá z odvíjecího 
systému, rovnacího a programovatelného podávacího zaUízení, které byly voleny na základE 
maximální šíUky pásu, viz pUíloha 3.  

 
 
 

 
 

Parametry Jednotky Hodnota 
Jmen. lisovací síla kN 2 500 

SevUení mm 550 
Pr]chod mm 2 000 

Upínací plocha 
stolu 

mm 2 450 x 880 

Upínací plocha 
beranu 

mm 1 990 x 700 

PUestavování 
beranu 

mm 120 

Zdvih mm 200 
Počet zdvih] min-1 38 

Celkový výkon kW 35 
Obr. 66 Lis LDC 250 [59] 

Obr. 67 Linka na rovnání pás] ze svitku [60] 

Rovnací zaUízení, 
Uada R0ů β50 

τdvíjecí zaUízení, 
Uada ůτZ 0Ř 

Sledování 
smyčky 

Podávací zaUízení, 
Uada Půδ β50 
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3.8 Konstrukční Uešení nástroje 
Konstrukce postupového sdruženého nástroje se odvíjí od tvaru součásti a jejich vlastností. 

Po určení základních parametr] jako je zvolení vhodného výrobního postupu Ěv našem pUípadE 
zhotovení v šesti krocích s využitím technologií stUíhání a ohýbáníě, výchozího polotovaru  
a tváUecího stroje, je možné pUejít k samotnému návrhu. σejd]ležitEjší ze všeho je určení 
správného rozmístEní funkčních částí nástroje a zajištEní jejich správného upnutí a funkčnosti 
takovým zp]sobem, aby po skončení celého výrobního procesu byl vytvoUen držák projektoru 
o požadované rozmErové a geometrické pUesnosti.  

Celý nástroj se skládá z horní a dolní poloviny Ěobr. 66ě, které jsou upevnEny upínkami  
k beranu a stolu lisu. Pro snadnEjší manipulaci jsou pUidány i nosné šrouby. σa začátku procesu 
dochází k navedení svitku podávací linkou do prostoru nástroje mezi vodící lišty Ěobr. 67ě. Poté 
začíná horní nástroj klesat smErem dol] společnE s vodícími sloupci. σejdUíve dochází 
k vycentrování polohy plechu pomocí hledáčk] a poté k dosednutí plovoucího vedení. 
SoučasnE s ním dosedá i pružinový pUidržovač umístEný v ohybnicí, který slouží pro zajištEní 
polohy plechu. V další fázi dochází k ohýbání ramen součásti a na závEr ke stUíhání. StUižníky 
sjíždEjí pUes plovoucí vedení do stUižnice do hloubky 1 mm. Vzniká odpadový materiál, který 
vypadává pUes stUižnici a základovou desku mimo pracovní prostor stroje. Po každém zdvihu 
se plech posouvá o velikost dalšího kroku a dochází k vysunutí hotového dílu do pUipravené 
bedny. 

 
 
 
 
 
 
 

Spodní část 

Horní část 

Obr. 68 Postupový sdružený nástroj 
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Spodní polovina nástroje je zobrazena na obrázku 6Ř a skládá se z nEkolika částí. Základním 
a zároveO nejvEtším dílem obsahující pr]chozí otvory pro vypadávání odpadového materiálu je 
základová deska, ke které jsou pomocí válcových kolík] a šroub] pUichyceny ostatní prvky. Pro 
pUesné vedení nástroje obsahuje vodící pouzdra, která jsou upnutá kotvícími držáky. Dále jsou 
zde pUipevnEny i činné části nástroje, jako vložkovaný ohybník a stUižnice, ke které jsou navíc 
pUidElány pro správné vedení i vodící lišty. Celá stUižnice se vzhledem k její velikosti a pro její 
snadnEjší opravu dElí na tUi části. Pod nimi se nachází pro snížení opotUebení opErná deska  
a pro jejich umístEní do požadované výšky i deska podkladová. σa pUední stranE nástroje je 
pUipevnEn navíc i podpErný plech, na zadní pak plech pro skluz.  

 
 

 
 
 

Obr. 69 Boční pohled na nástroj 

Vstup 
materiálu 

Vodící 
pouzdra 

Skluz Nosný šroub 

StUižnice 

Vodicí lišta 

PodpErný 
plech 

Podkladová deska 

τpErná deska  
spodní 

Základová deska 

τhybník 

Vodící plech 

Obr. 70 Spodní polovina nástroje 
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Horní polovina nástroje Ěobr. 70ě je složena z upínací desky, která slouží pro uchycení 
k beranu lisu. K ní je pUipevnEna deska opErná pro 
snížení opotUebení a zvýšení životnosti a deska 
kotevní pro upevnEní funkčních částí nástroje 
ĚstUižník] a ohybniceě. Všechny komponenty jsou 
k sobE spojovány pomocí kolík] a šroub]. Další díly, 
které se zde vyskytují jsou vodící sloupky pro správné 
vedení nástroje a pružinový pUidržovač Ěobr. 6λě, který 
dosedá na plech současnE s plovoucím vedením  
a brání tak jeho pUípadnému vybočení. Plovoucí 
vedení je distančními šrouby upevnEno v upínací 
desce a skládá se ze dvou vodících desek, které slouží 
pro pUesné navedení funkčních díl] nástroje. StUižníky 
nejdUíve sjíždEjí pUes opErnou desku stUední Ěoznačená 
oranžovEě, která je díky zešikmeným otvor]m vystUedí 
a následnE pUes stUední desku Ěoznačená modUeě klesají 
až k výchozímu materiálu. Součástí jsou i hledáčky 
pro vystUedEním plechu. 
 

  

Obr. 72 Horní polovina nástroje včetnE plovoucího vedení 

Obr. 71 Pružinový pUidržovač 

Upínací deska 

Kotevní deska 

τpErná deska horní 

Vodící sloupky 

Pružinový 
pUidržovač 

Distanční šrouby 

Ohybnice 

StUižníky 

StUední deska 

τpErná deska 
stUední 

Pružiny 
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Ohybnice (obr. 71) je jednou z funkčních částí nástroje, u které je d]ležité dodržet 

rozmErové a geometrické pUesnosti a zajistit její 
stálost bEhem celého výrobního procesu. 
Vzhledem k její velikosti a také k tomu, že je 
vyrábEna z kvalitní nástrojové oceli, je 
výhodnEjší z ekonomického hlediska použít 
možnost jejího vložkování. Vložky jsou 
vyrábEné z tvrdšího materiálu, díky čemuž 
dochází ke zvýšení odolnosti proti opotUebení. 
V pUípadE, že neplní sv]j účel a její funkční 
plochy jsou již pUíliš zdeformovány, je možné je 
pouze vymEnit a nemusí se vyrábEt celý nástroj 
znovu, proto je také zbylá část ohybnice 
zhotovena jen z levnEjšího materiálu. Pro 
zajištEní jejich pUesné polohy je využito 
válcových kolík] a šroub]. Celá sestava je poté 
upevnEna pUes opErnou a kotvící desku k upínací. 
Součástí ohybnice je i pružinový pUidržovač, 
který slouží k pUidržení plechu bEhem první 
operace pUi spuštEní výroby.  

Další funkčním prvkem, který je součástí nástroje, je ohybník Ěobr. 7βě. Ten je pUipevnEný 
pomocí kolík] a zápustných šroub] k základové desce. Kv]li svým rozmEr]m, které činí 
468x100x125 mm (délka, šíUka a výškaě, je i v tomto pUípadE z d]vodu vyšších úspor a pro 
snadnEjší výmEnu zvolena možnost vložkování. Součástí tEla ohybníku je i stUižnice, která  
v poslední fázi procesu zajistí odvod materiálu pUi oddElení hotového výrobku od plechu. 
Vzhledem k tomu že nebyla dodržena velikost odpružení dle výkresové dokumentace, je 
ohybník upraven zkosením. ZároveO s tím je zmenšena i v]le mezi ním a ohybnicí pouze  
na tlouš[ku materiálu. 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

Obr. 73 Vložkovaná ohybnice 

Obr. 74 Sestava ohybníku 

Šrouby 

StUižnice 

Vložky 

Kolíky 

TElo ohybníku 

σástrojová 
pružiny 
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εezi další funkční prvky patUí stUižníky a stUižnice. StUižnice se nachází v dolní polovinE 
nástroje a dElí se na tUi části, které jsou sešroubovány pUes opErnou desku s podkladovou. Tvary 
jejich stUižných hran jsou konického typu 
s fazetkou do hloubky 5 mm, které se dále 
rozšiUují pod úhlem. StUižníky jsou oproti 
tomu uchyceny v horní části. Podle jejich 
tvar] a velikostí se poté rozlišuje i zp]sob 
jejich upnutí. Pro menší stUižníky se volí 
osazením a vložením do kotevní desky 
(obr. 73a), pro vEtší je pak vhodnEjší 
zvolit metodu prošroubování s upínací 
deskou (obr. 73b). 

Konstrukce celého nástroje musí také 
splOovat možnosti zvoleného stroje. To 
znamená, že svou velikostí nesmí pUesáhnout upínací plochy beranu a lisu nebo jeho sevUení. 
Vzhledem k tomu, že nástroj v otevUeném stavu neodpovídá požadované výšce sevUení lisu, je 
zapotUebí vypodkládacích desek, které budou pUipevnEny pUíčnE pod nástroj pro lepší stabilitu. 
SoučasnE budou sloužit i pro zvEtšení odpadového prostoru mezi nástrojem a lisem. 

 
 

 
 
 

  

Obr. 75 Upnutí stUižník] 

a) b) 
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3.Ř.1 Návrh funkčních částí 
Pro správnou funkci nástroje je také zapotUebí provést kontrolní výpočty funkčních částí. 

Jedná se o kontrolu na vzpEr či otlačení u stUižník] a pUípadnE i kontrolu tlouš[ky stUižnice. 
Dále se stanovují i jejich základní rozmEry včetnE mezních úchylek. 
• Kontrola stUižník] na vzpEr – se provádí u stUižník], u kterých hrozí pUípadná ztráta stability. 

Používá se pUevážnE pro ty, které mají nejmenší pr]Uez anebo se nachází v nástroji bez 
vedení a počítá se dle vzorce (2.21): 
o DErovací vedený stUižník o velikosti 叶 8 mm: 健賃追沈痛 噺 俵ね ゲ 講態 ゲ 継 ゲ 蛍倦 ゲ 繋鎚怠 噺 俵ね ゲ 講態 ゲ に┸な ゲ など泰 ゲ にどな┸どはにに ゲ にに にのば┸ばひ 噺 なひぬ┸のな 兼兼 

kde: J – kvadratický moment pr]Uezu    蛍 噺 講 ゲ 穴替はね 噺 講 ゲ ぱ替はね 噺 にどな┸どはに 兼兼替                                                         Ěγ.Řě 
kb – součinitel bezpečnosti, zvolena hodnota β z rozsahu 2-3 

Z výpočtu vyplývá, že daný stUižník splOuje podmínky, nebo[ jeho délka 75,5 mm je 
daleko menší než délka kritická. 

o τdstUihovací stUižník obdélníkového tvaru o velikosti 6 x 14 mm bez vedeníμ 健賃追沈痛 噺 俵 講態 ゲ 継 ゲ 蛍ね ゲ 倦 ゲ 繋鎚怠 噺 俵講態 ゲ に┸な ゲ など泰 ゲ にのにね ゲ に ゲ ぬぬ ひどど┸ばば 噺 ねぬ┸ぱぱ 兼兼                                          Ěγ.λě 

kde: J – kvadratický moment pr]Uezu    蛍 噺 月 ゲ 決戴なに 噺 なね ゲ は戴なに 噺 にのに┸ど 兼兼替                                                          
   kb – součinitel bezpečnosti, zvolena hodnota β z rozsahu 2-3 

V tomto pUípadE daný stUižník nesplOuje podmínky kontroly na vzpEr, proto je provedena 
úprava na odstupOovaný, který má stUíhaný rozmEr až na konci celého stUižníku. σové 
rozmEry jsou stanoveny na 10 x 1Ř mm. 健賃追沈痛 噺 俵 講態 ゲ 継 ゲ 蛍ね ゲ 倦 ゲ 繋鎚怠 噺 俵講態 ゲ に┸な ゲ など泰 ゲ にぱぱどね ゲ に ゲ ぬぬ ひどど┸ばば 噺 などば┸どば 兼兼 

kde: J – kvadratický moment pr]Uezu   蛍 噺 月 ゲ 決戴なに 噺 なぱ ゲ など戴なに 噺 な のどど┸ど 兼兼替                                                          
  k – součinitel bezpečnosti, zvolena hodnota β z rozsahu 2-3 

• Kontrola stUižník] na otlačení – se provádí porovnáním stykových ploch s hodnotou 
dovoleného napEtí Ěpro ocel 1Ř0 εPaě dle podmínky Ěβ.β0ěμ 
o DErovací stUižník o velikosti 叶 8 mm: 購怠 噺 繋鎚怠鯨鳥怠 噺 にに にのば┸ばひひの┸どぬ 噺 にぬね┸にに 警鶏欠 

o τbrysový stUižníkμ 購怠 噺 繋鎚滞鯨鳥滞 噺 にばば どのひ┸ひはなに ぬにば┸ひねに 噺 にに┸はね 警鶏欠 

o τdstUihující stUižníkμ 購怠 噺 繋鎚胎鯨鳥胎 噺 ぬぬ ひどど┸ばばねにぱ┸のはは 噺 ばば┸など 警鶏欠 
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Jednotlivé plochy byly určeny programem Inventor. σa základE výše uvedených výsledk] 
lze stanovit, že u dErovacího stUižníku pro pr]mEr Ř mm dochází k pUekročení dovolené 
hodnoty napEtí, z toho d]vodu je zapotUebí konstruovat postupový nástroj s opErnou deskou. 

• Kontrola stUižnice – se používá pro získání pUedbEžných hodnot její doporučené hloubky,  
a to dle následujícího vztahuμ 茎 噺 紐繋頂典 ┸                                                                                                                                    Ěγ.10ě 

kde: Fc – celková stUižná síla p]sobící na stUižnici[σ] 
Vzhledem k tomu, že byl nástroj konstruován s dElenou stUižnicí, je zapotUebí spočítat součet 
jednotlivých sil p]sobících na každou z nich zvláš[μ 
o StUižnice 1μ 茎怠 噺 紐繋頂典 噺 紐にばぱ ににど┸なの典 噺 はの┸にぱ 兼兼 
o StUižnice βμ 茎態 噺 紐繋頂典 噺 紐な どどな どばば┸ぱに典 噺 などど┸どね 兼兼 
o StUižnice 1: 茎戴 噺 紐繋頂典 噺 紐ののね ななひ┸ひに典 噺 ぱに┸なね 兼兼 

 

Z d]vodu pUítomnosti opErné a podkladové desky v konstrukčním návrhu, byla zvolena její 
výška na γ0 mm. 

• StUižná v]le – je další d]ležitou hodnotou, která se stanovuje pUi kontrole funkčních částí  
a vypočítá se dle vztahu (2.3): 懸 噺 潔 ゲ 嫌待 ゲ ど┸ぬに ゲ 紐ど┸ぱ ゲ 迎陳 噺 ど┸どなの ゲ に ゲ ど┸ぬに ゲ 紐ど┸ぱ ゲ ねなど 噺 ど┸なばね 兼兼┸                     

 kde: c – součinitel závislosti na stupni stUihu zvolen 0,015 z rozsahu 0,005-0,035 

• RozmEry funkčních částí stUižnice a stUižník] – je nutné vzhledem k pUedepsaným rozmEr]m 
výstUižku pUedem určit. σorma ČSN 22 6015, která se používá pro stanovení základních 
výrobních tolerancí, zahrnuje pro daný výpočet i pUípustnou míru opotUebení Pop. Kontrolní 
výpočet je proveden pro stUižník o pr]mEru 8 ± 0,1 mm a využívá se vzorc] (2.24) a (2.25): 
o Výpočet rozmEr] stUižniceμ 畦勅鳥 噺 磐畦珍 髪 鶏墜椎に 髪 懸卑袋弟賑 噺 磐ぱ 髪 ど┸なはに 髪 ど┸なばね卑袋待┸待泰替 噺 ぱ┸にのね袋待┸待泰替 兼兼   岫ぬ┻など岻 

o Výpočet rozmEr] stUižníku: 畦賃 噺 磐畦珍 髪 鶏墜椎に 卑貸弟入 噺 磐ぱ 髪 ど┸なはに 卑貸待┸待態泰 噺 ぱ┸どぱ貸待┸待戴泰 兼兼                               岫ぬ┻など岻 
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4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 
Technicko-ekonomické vyhodnocení se využívá pro určení konečných náklad], které jsou 

zapotUebí na zhotovení jednoho držáku projektoru, který se bude vyrábEt v roční sérii β50 000 
kus]. PUi výpočtech se pUedpokládá, že strojní vybavení Ěodvíjecí, rovnací, podávacíě je již 
součástí výrobního závodu, proto s ním není uvažováno Ěpouze energieě. Dále do výpočt] není 
zahrnuta ani finální povrchová úprava lakováním. Celkové cena se určí dleμ 
• σáklady na materiálμ 

Výrobní sérieμ   芸 噺 にのど どどど 倦嫌, 
počet výstUižk] ze svitkuμ  券塚 噺 ににねひ výst�i:ků, 
potUebný počet svitk]μ  券鎚 噺 ななに svitků, 
hmotnost svitku:   兼鎚塚 噺 なひぬは┸の kg, 
cena 1 kg materiálu DC01:  系陳 噺 にね┸どど Kč, 
cena 1 kg odpadního materiáluμ 系墜 噺 ね┸ぬど Kč, 

➢ Celková hmotnost svitk]μ 兼頂鎚塚 噺 券鎚 ゲ 兼鎚塚 噺 ななに ゲ なひぬは┸の kg 噺 になは ぱぱぱ 倦訣                                               Ě4.1ě 
➢ Cena všech svitk]μ 系鎚塚 噺 兼頂鎚塚 ゲ 系陳 噺 になは ぱぱぱ ゲ にね┸どど 噺 の にどの ぬなに Kč                                           Ě4.βě 
➢ Hmotnost jedné součástiμ 兼塚 噺  鯨塚 ゲ 嫌 ゲ 貢墜頂 噺 ぬぬ ひばの┸はね ゲ に┸ど ゲ ば┸ぱの ゲ など貸滞 噺 ど┸のぬぬね 倦訣                        Ě4.ぬě 

➢ Celková hmotnost všech součástíμ 兼頂塚 噺  兼塚 ゲ 芸 噺 ど┸のぬぬね ゲ にのど どどど 噺 なぬぬ ぬのど  倦訣                                              Ě4.ねě 

➢ Hmotnost odpadního materiálu: 兼頂墜 噺  兼頂鎚塚 伐 兼頂塚 噺 になは ぱぱぱ 伐 なぬぬ ぬのど 噺 ぱぬ のぬぱ 倦訣                                   Ě4.のě 

➢ Cena odpadního materiáluμ 系頂墜 噺 兼頂墜 ゲ 系墜 噺 ぱぬ のぬぱ ゲ ね┸ぬど 噺 ぬのひ になぬ┸ね 計č                                                   Ě4.はě 
➢ Celkové náklady na materiálμ 軽陳 噺 系鎚塚 伐 系頂墜 噺 の にどの ぬなに 伐 ぬのひ になぬ┸ね 噺 ね ぱねは どひぱ┸は 計č                        Ě4.ばě 
➢ Náklady na vyrobení jednoho díluμ 軽陳鳥 噺 軽陳芸 噺 ね ぱねは どひぱ┸はにのど どどど 噺 なひ┸ぬぱね 計č                                                                  Ě4.ぱě 

• σáklady na mzduμ 
Zde je zahrnuta mzda pracovníka, který bude daný stroj obsluhovat. Jeho pracovní 

doba činí Ř hodin za jednu smEnu, z čehož bude odečteno po p]l hodinE na obEdovou 
pauzu, dále na kontrolu výrobk] a na pUípadnou údržbu ĚnapUíklad seUízení stroje, 
zahájení nebo ukončení výrobyě. Hodinová mzda je stanovena na 150 Kč/hod, která bude 
navíc navýšena o sociální a zdravotní pojištEní Ěβ5 % a λ % ze mzdyě. 

Počet zdvih] stroje za minutuμ 券佃鳥塚沈朕 噺 ぬぱ 兼件券貸怠, 
výrobní smEnaμ 建塚 噺 ぱ┸ど 月剣穴, 
čistá pracovní dobaμ   建椎追 噺 は┸の 月剣穴, 
mzda pracovníkaμ   系椎追 噺 なのど 計č【月剣穴, 
sociální a zdravotní pojištEníμ 鯨傑 噺 のな 計č【月剣穴, 

➢ Počet díl] vyrobených za hodinuμ 鶏鳥朕 噺 券佃鳥塚沈朕 ゲ はど 噺 ぬぱ ゲ はど 噺 に にぱど 倦嫌                                                                  岫4.λě 
➢ Počet díl] vyrobených za smEnuμ 鶏鳥鎚 噺 鶏鳥朕 ゲ 建椎追 噺 に にぱど ゲ は┸の 噺 なね ぱにど 倦嫌                                                           岫4.10ě 
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➢ Počet potUebných smEnμ 鶏鎚 噺 芸鶏鳥鎚 噺 にのど どどどなね ぱにど 噺 なは┸ぱば 嫌兼ě券┻                                                                      岫4.ななě 

σa zhotovení celé výrobní série je zapotUebí zajisti 17 smEn. 
➢ Celkový počet hodinμ 鶏頂朕 噺 鶏鎚 ゲ 岫建塚 伐 ど┸の岻 噺 なば ゲ 岫ぱ┸ど 伐 ど┸の岻 噺 なにば┸の 月剣穴                                       岫4.なにě 
➢ Celková mzdaμ 軽佃 噺 鶏頂朕 ゲ 盤系椎追 髪 鯨傑匪 噺 なにば┸の ゲ 岫なのど 髪 のな岻 噺 にの はにば┸の 計č                          Ě4.なぬě 
➢ εzdové náklady na vyrobení jednoho díluμ 軽佃鳥 噺 軽佃芸 噺 にの はにば┸のにのど どどど 噺 ど┸などぬ 計č                                                                          Ě4.なねě 

• σáklady na výrobní a správní režiiμ 
Jedná se o nepUímé výdaje spojené se správou podniku, které pUímo nesouvisí s daným 

výrobkem. Do této části lze zaUadit napUíklad pronájem haly, odpisy, energie, pojištEní, 
výdaje vedení nebo mzdy THP pracovník]ě. Vzhledem k tomu, že dané hodnoty není 
možné zjistit, budou voleny podle mzdy zamEstnance. 
➢ Výrobní režieμ    撃追 噺 岫ねどどガ ゲ 軽陳鳥岻 噺 ね┸ど ゲ にの はにば┸の 噺 などに のなど 計č                                          Ě4.なのě 
➢ Správní režie:    鯨追 噺 岫なにどガ ゲ 軽陳鳥岻 噺 な┸に ゲ にの はにば┸の 噺 ぬど ばのぬ 計č                                            Ě4.なはě 
➢ σáklady na režii: 軽追 噺 撃追 髪 鯨追 噺 などに のなど 髪 ぬど ばのぬ 噺 なぬぬ にはぬ 計č                                             Ě4.なばě 
➢ εzdové náklady na vyrobení jednoho díluμ 軽追鳥 噺 軽追芸 噺 なぬぬ にはぬにのど どどど 噺 ど┸のぬぬ 計č                                                                           Ě4.なぱě 

• σáklady na energie: 
Určují se dle velikosti pUíkonu všech strojních zaUízeních využívajících se bEhem 

výrobního procesu. Dle pUílohy C je určen pUíkon pro rovnací a podávací linku ůRPδ  
o velikosti 1γ,5 kW, pro klikový lis LDC 250 je jeho hodnota stanovena na 35kW. 
Pr]mErná cena se pohybuje pUibližnE kolem 系勅 噺 ね┸ば Kč【kWh. 
➢ Celkový pUíkon: 鶏頂 噺 鶏凋眺牒挑 髪 鶏挑帖寵 噺 なぬ┸の 髪 ぬの 噺 ねぱ┸の 倦激                                                         Ě4.なひě 
➢ Celková spotUebovaná energieμ 継頂 噺 鶏寵 ゲ 鶏頂朕 噺 ねぱ┸の ゲ なにば┸の 噺 は なぱぬ┸ばの 倦激月                                                    Ě4.にどě 
➢ Celkové náklady na energiiμ 軽勅 噺 継寵 ゲ 系勅 噺 は なぱぬ┸ばの ゲ ね┸ば 噺 にひ どはぬ┸はにの 計č                                                 Ě4.になě 
➢ Energetické náklady na jednu součástμ 軽勅鳥 噺 軽勅頂芸 噺 にひ どはぬ┸はにのにのど どどど 噺 ど┸ななは 計č                                                                    Ě4.ににě 

• σáklady na nástrojμ 
Cena nástroje zahrnuje všechny související výdaje spojené s jeho výrobou. Je do ní 

napUíklad započítáno zhotovení funkčních částí ĚstUižníky, stUižnice, ohybník, ohybnice), 
dále normalizované díly Ěvodící sloupky, pouzdra, hledáčkyě, materiál nebo tepelné 
zpracování. Z d]vodu velkého množství součástí a složité konstrukce, je velmi tEžké určit 
jeho pUesnou cenu, proto na základE porovnání s jinými nástroji je jeho hodnota pouze 
odhadována naμ 軽津 噺 はどど どどど 計č. 
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• Celkové nákladyμ 軽頂 噺 軽陳 髪 軽佃 髪 軽追 髪 軽勅 髪 軽津                                                                                     Ě4.にぬě  噺 ね ぱねは どひぱ┸は 髪 にの はにば┸の 髪 なぬぬ にはぬ 髪 にひ どはぬ┸はにの 髪 はどど どどど  噺 の はぬね どのに┸ ばにの 計č 
➢ σáklady na jednu součástμ 軽頂鎚 噺 軽頂芸 噺 の はぬね どのに┸ばにのにのど どどど 噺 にに┸のぬは 計č                                                             Ě4.にねě 

• Dosáhnutý zisk: 
Cena součásti je vzhledem k požadovanému zisku ustanovena s 50 % pUirážkou firmy. 

➢ Konečná cena součástiμ 系鎚 噺 軽頂鎚 ゲ な┸のど 噺 にに┸のぬは ゲ な┸のど 噺 ぬぬ┸ぱど 計č                                                        Ě4.にのě 
➢ Celkové tržbyμ 劇頂 噺 軽頂 ゲ な┸のど 噺 の はぬね どのに┸ばにの ゲ な┸のど 噺 ぱ ねのな どばひ┸どぱぱ 計č                          Ě4.にはě 
➢ Celkový ziskμ 傑頂 噺 劇頂 伐 軽頂 噺 ぱ ねのな どばひ┸どぱぱ 伐 の はぬね どのに┸ばにの 噺 に ぱなば どには┸ぬはぬ 計č      Ě4.にばě 

• Bod zvratu: 
➢ Variabilní náklady: 軽塚 噺 軽陳 髪 軽佃 髪 軽勅                                                                                                    Ě4.にぱě  噺 ね ぱねは どひぱ┸は 髪 にの はにば┸の 髪 にひ どはぬ┸はにの 噺 ね ひどど ばぱひ┸ばにの 計č 
➢ Variabilní náklady na jeden díl: 軽塚鳥 噺 軽陳鳥 髪 軽佃鳥 髪 軽勅鳥 噺 なひ┸ぬぱね 髪 ど┸などぬ 髪 ど┸ななは 噺 なひ┸はどぬ 計č              Ě4.にひě  
➢ Fixní náklady: 軽捗 噺 軽津 髪 軽追 噺 はどど どどど 髪 なぬぬ にはぬ 噺 ばぬぬ にはぬ 計č                                        Ě4.ぬど岻 

➢ Bod zvratu: 芸佃塚 噺 軽捗系嫌 伐 軽塚鳥 噺 ばぬぬ にはぬぬぬ┸ぱど 伐 なひ┸はどぬ 噺 のな はねひ┸なの 倦嫌                                                Ě4.ぬなě 

PUi výroby β50 000 ks součástí byly celkové náklady vyčísleny na 5 634 05β,7β5 Kč a cena 
dílu s firemní pUirážkou na γγ,Ř0 Kč. Dle obrázku 70 je zUejmé, že díky námi zvolené 
technologii dochází k výdElku již po 51 650 vyrobených díl], ale je nutné zohlednit skutečnost, 
že se jedná pouze o orientační výsledky, nebo[ vEtšina hodnot byla zvolena na základE 
nalezených informací z internetu nebo odhadem. 

  

Obr. 76 Schéma náklad] a tržeb v závislosti na výrobní sérii 
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5 ZÁVDRY 
Diplomová práce pojednává o technologickém postupu výroby držáku projektoru, který  

se bude vyrábEt z plechu ČSσ 11 321 o tlouš[ce β mm a sérii β50 000ks za rok. σejdUíve bylo 
nutné provést rozbor zvolených technologií a dle jejich jednotlivých výhod a nevýhod určit 
nejvhodnEjší z nich. Vzhledem k rozmErovým a geometrickým požadavk]m a zároveO 
k velikosti série byla zvolena metoda postupovým sdruženým nástrojem. 

Jako první bylo zapotUebí ovEUit technologičnost a vyrobitelnost součásti, dále určit rozmEry 
dílce a podobu vstupního materiálu. σa základE rozvinutého tvaru byl jako polotovar vybrán 
pás plechu ze svitku s procentuálním využitím 61,95 %. V dalším kroku byl vytvoUen výrobní 
postup, pUi kterém bude držák projektoru vyroben v šesti krocích. σáslednE byly proveden 
výpočty na odpružení, tváUecí sílu a práci. 

Dle výsledné tváUecí síly o velikosti 2 000 kN byl mechanický lis LDC 250 od firmy Šmeral 
Brno se jmenovitou silou 2 500 kN. Pro rychlejší a pUesnEjší navedení materiálu do lisu je 
součástí i podávací linka ARPL od společnosti ůttl a spol s.r.o Továrna na stroje. Na základE 
zvoleného stroje a vypočítaných hodnot byl vytvoUen 3D model. 

V technicko-ekonomickém zhodnocení byly vypočteny náklady na konstrukci celého 
nástroje a požadovanou výrobní sérii. Celková výrobní hodnota byla určena dle náklad]  
na materiál, poUízení nástroje, mzdu, energii a výrobní správní režii. PUi výrobE β50 000 kus] 
byla výsledná cena určena s firemní režií na γ0,Ř0 Kč. σávratnost investičních náklad] firmy 
bude realizována po vyrobení 51 650 kus]. 
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SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL¥ ů ZKRůTEK 

τznačení Legenda Jednotka 
Ae jmenovitý rozmEr stUižnice [mm] 
Aed rozmEr stUižnice u dErování  [mm] 
Aj jmenovitý rozmEr otvoru [mm] 
Ak jmenovitý rozmEr stUižníku [mm] 
Akd rozmEr stUižníku u dErování [mm] 
AoU práce pro ohýbání do tvaru U [J] 
As stUižná práce [J] 
a vzdálenost mezi kruhovými otvory [mm] 
ao minimální vzdálenost otvoru od místa ohybu [mm] 
B šíUka pásu [mm] 
b vzdálenost mezi otvory [mm] 
C součinitel závislý na stupni stUihu [-] 
Cco celková cena odpadního materiálu [Kč] 
Ce pr]mErná cena energie [Kč:kWh-1] 
Cm cena 1 kg materiálu [Kč] 
Co cena 1 kg odpadního materiálu [Kč] 
Cpr hodinová mzda pracovníka [Kč] 
Cs cena součásti [Kč] 
Csv cena všech svitk] [Kč] 
Dsv vnEjší pr]mEr svitku plechu [mm] 
dsv vnitUní pr]mEr svitku plechu [mm] 
E modul pružnosti v tahu [MPa] 
Ec celková potUebná energie [kWh] 
e vzdálenost mezi otvorem a okrajem [mm] 
F síla [N] 
Fc celková tváUecí síla [N] 
Fk kalibrační síla [N] 
Foc celková ohýbací síla [N] 
FoU ohýbací síla [N] 
Fp síla od pUidržovače [N] 
Fs stUižná síla [N] 
Fsc celková stUižná síla [N] 
Fsi dílčí stUižné síly [N] 
FH horizontální síla [N] 
FV vertikální síla [N] 
Fx síla v x-ovém smEru [N] 
Fy síla v y-ovém smEru [N] 
f vzdálenost od okraje výstUižku [mm] 
H výška zdvihu stroje [mm] 
Hs tlouš[ka stUižnice [mm] 
h pracovní délka razníku [mm] 
J kvadratický moment pr]Uezu [mm4] 
K krok [mm] 
k součinitel určující polohu neurální plochy [-] 
kb bezpečnost [-] 
k´ tuhost pružiny [N/mm] 
L rozvinutá délka výchozího polotovaru [mm] 
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Ln maximální délka pUi zatížení [mm] 
Lo délka pružiny bez zatížení [mm] 
Lp délka pásu [mm] 
l délka stUihaného materiálu [mm] 
lc celková délka polotovaru [mm] 
lkrit kritická délka [mm] 
lo délka ohnutého úseku [mm] 
lred redukovaná délka stUižníku [mm] 
lsv délka svitku plechu [mm] 
lm rameno ohybu [mm] 
mco hmotnost odpadního materiálu [kg] 
mcsv hmotnost potUebných svitk] [kg] 
mcv celková hmotnost všech součástí [kg] 
msv hmotnost svitku [kg] 
mv hmotnost součásti [kg] 
Nc celkové náklady [Kč] 
Ncs náklady na jednu součást [Kč] 
Ne celkové energetické náklady [Kč] 
Ned energetické náklady na jednu součást [Kč] 
Nf fixní náklady [Kč] 
Nm celkové náklady na potUebný materiál [Kč] 
Nmd náklady na materiál pro jednu součást [Kč] 
Nm náklady na nástroj [Kč] 
Nr náklady na režii [Kč] 
Nrm režijní náklady na jednu součást [Kč] 
Nz celková mzda [Kč] 
Nzm mzdové náklady na jednu součást [Kč] 
Nv variabilní náklady [Kč] 
Nvd variabilní náklady na jednu součást [Kč] 
n koeficient otupení nástroje [-] 
ns potUebný počet svitk] [ks] 
nv počet výstUižk] ze svitku plechu [ks] 
nzdvih počet zdvih] za minutu [-] 
Q velikost výrobní série [ks] 
Qzv bod zvratu [ks] 
PARPL pUíkon podávacího a rovnacího zaUízení [kW] 
PLDC pUíkon lisu [kW] 
Pc celkový pUíkon [kW] 
Pch celkový počet hodin [hod] 
Pdh počet díl] vyrobených za hodinu [ks] 
Pds počet díl] vyrobených za smEnu [ks] 
Ps počet potUebných smEn [-] 
rm polomEr zaoblení hran ohybnice [mm] 
Re mez kluzu materiálu [MPa] 
Rm mez pevnosti v tahu [MPa] 
Rmax maximální polomEr ohybu [mm] 
Rmin minimální polomEr ohybu [mm] 
R0 vnitUní polomEr ohybu [mm] 
Rp PolomEr ohybníku [mm] 
s tlouš[ka materiálu [mm] 
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g úhel ohybu [°] 
くu úhel odpružení [°] 
け úhel ohnutého úseku [°] 
〉 tolerance jmenovitého otvoru [mm] 
he výrobní tolerance stUižnice [mm] 
hk výrobní tolerance stUižníku [mm] 
itmax trvalá pomErná deformace [-] 
そ součinitel plnosti [-] 
そm mezní štíhlost stUižníku [-] 
´ koeficient závisející na stupni namáhání stUižníku [-] 考 využití materiálu [%] 
とn polomEr neutrální plochy [mm] 
j1,2,3 tahové a tlakové napEtí [MPa] 
jdov dovolené napEtí [MPa] 
jK extrapolovaná mez kluzu [MPa] 
jkrit kritické napEtí na mezi vzpErné pevnosti [MPa] 
ks stUižný odpor [MPa] 
kmax maximální smykové napEtí [MPa] 
ね součinitel plnEní diagramu [-] 
   

 

SD dosedací plocha stUižníku [mm2] 
Spl plocha pásu plechu [mm2] 
Sr správní režie [%] 
Sv Plocha jednoho výstUižku [mm2] 
Ss plocha stUihu [mm2] 
Tc celkové tržby [Kč] 
ts doba pracovní smEny [hod] 
tv výrobní smEna [hod] 
v stUižná v]le [mm] 
vo v]le pUi ohýbání [mm] 
Vr výrobní režie [%] 
X vzdálenost výslednice sil od osy y [mm] 
x součinitel posunutí neutrální osy [-] 
Y vzdálenost výslednice od osy x [mm] 
Zc celkový zisk [kč] 
z stUižná mezera [mm] 
   
   



66 
 

SEZNůM OBRÁZK¥ 

τbr. 1 PUíklady vyrábEné plošným tváUením [2] .......................................................................  9 

Obr. 2 Horní díl držáku [4] ......................................................................................................  10 

Obr. 3 Držák projektoru [5] .....................................................................................................  10 

Obr. 4 Tešená součást ..............................................................................................................  10 

Obr. 5 Odlévání do pevné formy [8] ........................................................................................  11 

Obr. 6 δaserové Uezání [9] .......................................................................................................  11 

Obr. 7 Vysekávací zaUízení [11] ..............................................................................................  12 

Obr. 8 Vodní paprsek [13] .......................................................................................................  12 

Obr. 9 StUíhací nástroj [16] ......................................................................................................  12 

Obr. 10 Ruční ohýbačka [18] ...................................................................................................  13 

Obr. 11 τhraOovací lis [19] .....................................................................................................  13 
Obr. 12 τhýbací nástroj [20] ...................................................................................................  13 

Obr. 13 PUíklad postupového nástroje [22] ..............................................................................  14 

Obr. 14 Základní fáze stUíhání [1] ............................................................................................  14 

Obr. 15 Vzhled stUižné plochy [1] ...........................................................................................  15 

Obr. 16 Schéma napjatosti a deformace [1] .............................................................................  16 

Obr. 17 Závislost velikosti stUižné v]le na čelním opotUebení razníku [31] ............................  16 

Obr. 18 Vliv stUižné v]le [24] ..................................................................................................  17 

Obr. 19 Závislost síly na velikosti stUižné mezery [32] ...........................................................  17 

Obr. 20 ZmEna tvaru výstUižku ke snížení odpadu [34] ..........................................................  18 

Obr. 21 Základní rozmístEní výstUižk] na pásu plechu [34] ....................................................  18 
Obr. 22 Metoda superpozice [36] ............................................................................................  19 
Obr. 23 Proveditelná Uešení [36] ..............................................................................................  19 
Obr. 24 Schéma napjatosti a deformace pUi ohybu širokých pás] [1] .....................................  20 

Obr. 25 Rozložení napEtí v jednotlivých fázích ohybu [1] ......................................................  20 

Obr. 26 Schéma ohýbání a neutrální osa [38] ..........................................................................  21 

Obr. 27 Schéma pro určení délky polotovaru [29] ..................................................................  22 

Obr. 28 τdpružení [41] ............................................................................................................  23 

Obr. 29 Schéma ohybu „U“ [1] ................................................................................................ 23 

Obr. 30 Vliv anizotropie na odpružení [42] .............................................................................  23 
Obr. 31 Eliminace odpružení [32] ...........................................................................................  24 
Obr. 32 Schéme stUíhací síly a práce [1] ..................................................................................  24 
Obr. 33 Schéma ohýbací síly do tvaru U [43] .........................................................................  25 

Obr. 34 Určení tEžištE pomocí výpočtu [44] ............................................................................  26 

Obr. 35 Určení tEžištE graficky [30] ........................................................................................  27 

Obr. 36 Postupový sdružený nástroj [46] ................................................................................  27 

Obr. 37 Typy stUižnic [32] .......................................................................................................  28 

Obr. 38 Provedení stUižných otvor] [44] .................................................................................  28 

Obr. 39 Upnutí stUižník] [32] ..................................................................................................  29 

Obr. 40 Funkční rozmEry nástroj] [49] ...................................................................................  30 

Obr. 41 Vložkovaný ohybník a ohybnice [32] ........................................................................  30 

Obr. 42 Schéma tváUecího stroje [53] ......................................................................................  31 

Obr. 43 Schéma výstUedníkového lisu [50] .............................................................................  31 
Obr. 44 Schéma hydraulického lisu [50] .................................................................................  32 

Obr. 45 Vzdálenost mezi otvory [44] ......................................................................................  33 

Obr. 46 Velikost m]stk] [44] ..................................................................................................  33 

Obr. 47 Poloha osy ohybu vzhledem ke smEru válcování [54] ...............................................  34 

Obr. 48 Vzdálenost otvor] od ohybu [29] ...............................................................................  34 



67 
 

Obr. 49 PUizp]sobení výchozího polotovaru pro ohýbání [29] ...............................................  34 
Obr. 50 εodel držáku ..............................................................................................................  35 
Obr. 51 Vzdálenost jednotlivých otvor] včetnE základních rozmEr] ......................................  35 
Obr. 52 Délky jednotlivých úsek] ...........................................................................................  36 
Obr. 53 Rozvinutý tvar součásti ..............................................................................................  36 
Obr. 54 PUíčné rozložení ..........................................................................................................  37 
Obr. 55 VstUícné rozložení .......................................................................................................  37 
Obr. 56 Podélné rozložení .......................................................................................................  37 
Obr. 57 Varianta A ...................................................................................................................  38 
Obr. 58 Varianta B ...................................................................................................................  38 
Obr. 59 Varianta C ...................................................................................................................  39 
Obr. 60 Velikost odpadu ..........................................................................................................  40 
Obr. 61 Tvary jednotlivých stUižník] a ohybník] ....................................................................  43 
Obr. 62 Tvary stUíhaných ploch ...............................................................................................  43 
Obr. 63 Určení tEžištE sil u jednotlivých operací .....................................................................  45 
Obr. 64 Poloha tEžištE sil .........................................................................................................  46 
Obr. 65 Základní rozmEry pro výpočet kontroly .....................................................................  46 
Obr. 66 Podélné rozložení [59] ................................................................................................  47 
Obr. 67 δinka na rovnání pásu ze svitku [60] ..........................................................................  47 
Obr. 68 Postupový sdružený nástroj ........................................................................................  48 
Obr. 69 Boční pohled na nástroj ..............................................................................................  49 
Obr. 70 Spodní polovina nástroje ............................................................................................  49 
Obr. 71 Pružinový pUidržovač ................................................................................................... 50 
Obr. 72 Horní polovina nástroje včetnE plovoucího vedení ....................................................  50 
Obr. 73 Vložkovaná ohybnice .................................................................................................  51 
Obr. 74 Sestava ohybníku ........................................................................................................  51 
Obr. 75 Upnutí stUižník] ..........................................................................................................  52 
Obr. 76 Schéma náklad] a tržeb v závislosti na výrobní sérii .................................................  57 
 
 
 
 



68 
 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1. Základní mechanické vlastnosti oceli DC01 [7] ..........................................................  11 

Tab. 2  Základní chemické složení oceli DC01 [7] .................................................................  11 

Tab. 3  Závislost součinitele x na pomEru ohybu a tlouš[ky materiálu [38] ...........................  21 

Tab. 4. Závislost součinitele c na materiálu [1] .......................................................................  22 
Tab. 5  Zaoblení hran a hloubka ohybnice [34] .......................................................................  30 
Tab. 6  Stanovení m]stk] odpadu [44] ....................................................................................  33 

Tab. 7  Tolerance úhlu ohybu [29] ..........................................................................................  34 

Tab. 8  TEžištE sil .....................................................................................................................  45 

Tab. 9  Technická data klikového lisu LDC 250 [59] .............................................................  47 
 

 
 

SEZNAM PTÍLOH 

PUíloha 1 Stanovení šíUky odpadu [35] 
PUíloha 2 Stanovení základních rozmEr] nástrojové pružiny [58] 
PUíloha 3 Linka na rovnání pás] [60] 
 
 

SEZNAM VÝKRES¥ 

SDRUŽEσÝ σÁSTRτJ  DP_2020_170686_SN 
HORNÍ σÁSTRτJ   DP_2020_170686_HR 
HτRσÍ σÁSTRτJ KUSτVσÍK DP_2020_170686_HR_K 
DOLσÍ σÁSTROJ   DP_2020_170686_DL 
DτδσÍ σÁSTRτJ KUSτVσÍK DP_2020_170686_DL_K 
DRŽÁK PRτJEKTτRU  DP_2020_170686_1 
STTIŽσÍK 8,0 mm   DP_2020_170686_HR_6 
STTIŽσICE   DP_2020_170686_DL_4 
 
 
 
 
 



69 
 

 
PUíloha 1 Stanovení šíUky odpadu [35] 
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PUíloha β Stanovení základních rozmEr] nástrojové pružiny [58] 
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PUíloha γ Rovnací a podávací linka ARPL [60] 

 


